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Van (luister)liedjie tot chanson: ’n
oorsese reis in vertaling1
Naòmi Morgan
Afdeling Frans, Universiteit van die Vrystaat

Abstract
Sources pertaining to the translation process of songs or chansons are few and
far between. In the wake of the recent release of the Afri-Frans CD this article
views the creative (song) translation process from a practical point of view within
the Afrikaans-French language pair. On the one hand, the original Afrikaans texts
and the translated French texts, retranslated into Afrikaans, are provided for the
benefit of readers following the translation process; on the other, the article
demonstrates how solutions for particular translation problems may be found by
using the tools available to the translator from Afrikaans into French.

Opsomming
Daar is min bronne beskikbaar oor die vertaalproses van liedjies of chansons. Na
aanleiding van die onlangse vrystelling van die Afri-Frans-CD word daar in hierdie
artikel op ’n praktiese wyse gekyk na die kreatiewe (liedjie)vertaalproses binne
die taalpaar Afrikaans-Frans. Enersyds word die oorspronklike Afrikaanse tekste,
die vertaalde Franse tekste en terugvertalings hiervan na Afrikaans verskaf sodat
lesers die vertaalproses kan volg; andersyds word daar met die instrumente tot
dergelike vertaler se beskikking gedemonstreer hoe oplossings vir spesifieke
vertaalkundige probleme gevind kan word.

Wiskundiges is soos die Franse: alles wat jy vir hulle sê, vertaal hulle in hul eie
taal, en dan beteken dit iets totaal anders.2
- Johann Wolfgang von Goethe

1. Inleiding
Interlinguistiese3 liedvertaling stel buitengewone eise, omdat daar benewens die
teks ook rekening gehou moet word met die melodie en met klemplasing in die
teikentaal. Vir die (voortgaande) Brel-projek, wat ten doel het om Jacques Brel se
versamelde chansons in Afrikaans te vertaal,4 het twee vertalers onderskeidelik
inter- en intralinguisties te werk gegaan om so getrou as moontlik aan die
bronteks te bly en die Europese aard van die kulturele verwysingsveld te
respekteer. Laasgenoemde is enersyds (danksy stamland verbintenisse en die
hoë profiel wat daardie kontinent op toeristiese en kulturele vlak handhaaf) nie
onbekend aan die gemiddelde chanson-luisteraar nie; andersyds het Brel self
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klem gelê op die Vlaamse of Germaanse aard van sy werk, wat sekerlik die
vertaalproses na Afrikaans vergemaklik. Vir die Afri-Frans-projek (die vertaling
van dertien bekende Afrikaanse liedjies in Frans) kon die vertaler nie staatmaak
op die Franse luisteraar se voorkennis van die Afrikaanse verwysingsraamwerk
waarbinne die liedjies afspeel nie. Hoewel die gemiddelde Franse burger kennis
dra van die Suid-Afrikaanse geskiedenis en politiek, word ’n aantal van die liedjies
gekenmerk deur beeldgebruik en plekname wat (veral Wes-Kaaps)
streekspesifiek is; sekere elemente in ’n liedjie soos "(Stuur groete aan)
Mannetjies Roux" (Christopher Torr) toon kontekstueel ooreenkomste met die
Afrikaanse plaasroman – “forse, primitiewe figure [...] met sterk aardse drifte,
gestrenge godsdienstigheid, gebondenheid aan die seisoene en aan die aarde,
liefde vir die grond” (Van Coller 2009:12). Hierdie minder bekende of onbekende
aspekte moes toeganklik gemaak word vir die Franse publiek:
[...] failure to consider the contexts of a text is largely responsible for the
most serious mistakes in comprehending and reproducing the meaning of
a discourse. But contexts need to be understood as influencing all
structural levels of a text: phonological, lexical, grammatical, and
historical, including events leading up to the production of a text, the ways
in which a text has been interpreted in the past, and the evident concerns
of those requesting and paying for a translation. (Nida 2001:Voorwoord)
Om ’n bydrae te maak tot die liedvertalingskuns, word die verskillende fases van
die Afri-Frans-vertaalproses in hierdie artikel op ’n praktiese wyse gedokumenteer
en die uitdagings van spesifieke liedjies kortliks bespreek. Die versameling
liedjies vorm ’n tipologie wat herkenbaar is aan sekere elemente; die uitdagings
en die wyse waarop laasgenoemde deur die vertaler opgelos is, bied insigte in die
vertaalopsies binne die Afrikaans-Frans taalpaar. Sodoende hoop die outeur om
ten minste aan een van Eco (2001:5) se vertaalteoretiese vereistes te voldoen:
[…] translation scholars should have had, at least once in their life, both
the experience of translating and that of being translated (obviously into a
language they know, so they can work in close cooperation with their
translator).
Die terugvertalings van die Franse tekste na Afrikaans kan beskou kan word as ’n
verslag van die vertaler se lesing en analise van die bronteks.

2. Oor die eenheid van die Afri-Frans-projek
Die feit dat liedjies as ’n ondergeskikte of sekondêre (sub-)genre beskou word,
verklaar miskien waarom daar in Afrikaans min bronne of selfs definisies oor die
onderwerp beskikbaar is. In ’n referaat getiteld “Woord en wys. ’n Honderd jaar
van die Afrikaanse lied(kuns)” definieer Grové (2009) die (populêre) liedjie as
“feitlik [...] kunsloos"; dit word “t.o.v. funksie gekenmerk deur kommersieelgeöriënteerde
eise,
en
openbaar
struktureel
’n
kenmerkende
ongekompliseerdheid, met begeleiding bv. uitsluitlik as ondersteuning.”
In die loop van die artikel sal daar dus by literêre-genre-definisies geleen word as
’n eerste stap tot die verwoording van chansonvertalingsproblematiek. Die
versameling liedjies op ’n CD kan byvoorbeeld in ’n mate vergelyk word met ’n
digbundel. Strydom (1976:9) gebruik begrippe wat nuttig is om die eenheid al
dan nie van die Afri-Frans-projek te kontekstualiseer: hy verwys na digbundels
wat “méér is as ’n blote addisie van los gedigte”, en wys daarop dat ’n dergelike
“bundeleenheid” uit sekere literatuurkritiese perspektiewe in stryd sou wees met
“gedigoutonomie”.
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Die korpus liedjies wat in die Afri-Frans-projek opgeneem is, sou seker beskou
kon word as ’n versameling “los liedjies” deur verskillende komponiste en
sangers. Indien daar sprake is van eenheid, is dit nie tematies of kanoniserend
van aard nie. Die keuse (deur Matthys Maree, ’n deurwinterde begeleier van
sommige van die land se bekendste ligtemusiekkunstenaars, soos Matthys Roets,
Herman van den Berg, Laurika Rauch en Anna Davel) maak egter baie sin uit ’n
uitvoerendekunste- en bemarkingsperspektief. Vir Maree, wat meer as een pyl op
sy boog het (onder andere musiekregisseur en vervaardiger van die Afri-FransCD), verteenwoordig die dertien liedjies ’n keur van die beste voorbeelde uit die
Afrikaanse liedskryfkuns van die afgelope paar dekades. Die oudste liedjie in die
versameling is die volkswysie "Al lê die berge nog so blou" (sd); die meeste ander
liedjies is geskryf tussen 1977 ("Waterblommetjies" – Anton Goosen) en 1992
("Lisa se klavier" – Koos Kombuis). Hoewel die CD toevallig ook baie van Maree
se persoonlike gunstelinge bevat, is die keuse van snitte primêr bepaal deur
kommersiële meriete, atmosferiese, tipies Suid-Afrikaanse landskap- en temainhoud en die tipe musiek wat in ’n Franse idioom sinvol sou wees (dus, vloeiende
melodieë en relatief stadige liriek-ritmes). Die eerste drie snitte is gekies om die
stempel van die album as geheel af te druk; vervolgens het ’n vloeibare oorgang
tussen melodieë die plasing bepaal. Die kriteria vir ’n CD is uiteraard anders as
wat vir ’n digbundel sou geld. Struktuur en progressie is minder belangrik as om
die stempel van die CD binne die eerste paar minute luistertyd af te druk. Die
volgorde van liedjies op ’n CD vorm deel van die bemarkingsproses.
Die versameling bestaan uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kinders van die wind (Koos du Plessis)
Huisie by die see (FA Fagan / Laurinda Hofmeyr)
(Stuur groete aan) Mannetjies Roux (Christopher Torr)
Lisa se klavier (Koos Kombuis)5
Jantjie (Anton Goosen)6
Waterblommetjies (Anton Goosen)
Ek verlang na jou (J de Wet / FC Hamman)7
Al lê die berge nog so blou (volkswysie: verw. Bosman de Kock) (De
Villiers 1976:499)
9. Op Blouberg se strand (U Juergens / T Christen / Musikverlag Johann
Michel / Christopher Torr)
10. Gebed (Koos du Plessis)
11. Blou (André Swiegers)
12. Klein Karoo (Sias Reynecke)8
13. Wie weet? (Neem my saam) (Koos du Plessis).

Die Franse luisteraar kry dus ’n subjektiewe, maar ook verteenwoordigende keur
van Afrikaanse liedjies: elke liedjie in die brontaal is bekend aan die Afrikaanse
luisteraar; sommige van die liedjies (soos "Kinders van die wind", "Lisa se
klavier" en "Mannetjies Roux", om maar net drie te noem) het byna kultusstatus.
Vir die vertaler hou dit sekere voordele in om met bekende tekste te werk:
Si l’auteur vous est connu, tant mieux: son univers artistique vous
inspirera afin de recréer dans votre traduction l’atmosphère qui lui est
caractéristique. De fait, un texte entretient toujours des liens plus ou
moins étroits avec d’autres textes ou un genre et cela détermine ce que
l’on dénomme ‘l’horizon d’attente’ du lecteur, à savoir le type de
personnages, de situations, de lieux etc. qu’il s’attend à trouver quand il
aborde un texte inconnu.9 (Hiernard 2003:11)
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In die era van wêreldmusiek is kompilasies aan die orde van die dag; as ’n eerste
volume van Franse vertalings van Afrikaanse liedjies is hierdie ’n goeie seleksie
van trefferliedjies, volksliedjies (’n “populêre, eenvoudige lied, meestal van ’n
anonieme skrywer, wat in die volksmond lewe” (HAT 2009), bv. "Al lê die berge
nog so blou") en luisterliedjies. Laasgenoemde word deur die WAT beskryf as ’n
“Lied wat aandagtige luister en nadenke v.d. hoorder vra, dikw. i.d. kabaret maar
ewe goed los daarvan beoefen word, nou verbonde is a.d. voordrag en
persoonlike vertolking van ’n individuele kunstenaar en in ’n nie-klassieke styl
gekomponeer en gesing word, en waarvan die liriek ’n filosofiese en (of) sosiaalkritiese, dikw. ’n satiriese inslag vertoon en minstens ’n sekere mate van literêre
waarde besit; dikw. sin. met chanson [...] ‘Die luisterliedjie is maar net die
Afrikaanse weergawe van moderne "folk" ... ’n sintese tussen die kunslied, die
populêre ligte musiek en volksmusiek’ (J. Du Toit in Opv. en Kult., Mrt. 1986,
28).”
’n Dergelike kompilasie verseker enersyds “liedoutonomie” en sou met vrug
ingesluit kon word in ’n vertaalkursus-module, omdat dit ’n oplossing vir die
probleem van voorgeskrewe teksuittreksels en die gepaardgaande verlies aan
konteks bied:
Too often textbooks on translation employ technical vocabulary that most
students cannot readily grasp, and the assigned passages for translating
are usually so short that students do not have the required contexts with
which to make intelligent decisions about correspondences in meaning.
(Nida 2001:2)

3. Wat is daar in ’n titel?
Vyf van die titels, "Lisa se klavier"/"Le piano de Lisa"; "Jantjie"/"Jeannot" (Jean is
die Franse ekwivalent van Jan; Jeannot is die verkleiningsvorm);
"Waterblommetjies"/"Épis d’eau"; "Gebed"/"Prière" en "Wie weet?"/"Qui sait?" is
so te sê gelykwaardig in Afrikaans en Frans. In die oorblywende agt titels is
aanpassings gemaak, onder andere deur middel van intertekstuele verwysings,
sodat die ontsluitingsproses vir die Franse luisteraar deur middel van ’n
herkenningselement geïnisieer word. Bronteks-outeurs wantrou vertalings
waarvan die titel na die kroning op ’n heel nuwe skepping lyk (en met reg:
populêreliedjievertalings uit die '60’s en '70’s het dikwels ’n nuwe teks vir
dieselfde melodie geskryf wat geen verband meer met die bronteks gehad het
nie; een van die bekendste voorbeelde is Jacques Brel se 1961-komposisie "Le
moribond"/"Die sterwende", wat in 1964 deur Rod McKuen vertaal is as "Seasons
in the sun").
Die kreatiewe vertaalproses van hierdie agt titels het as volg verloop:
’n Letterlike vertaling (“of woord vir woord vertaling [...] waarvan die uitkoms ’n
korrekte, idiomatiese teks is waar die vertaler net aan taalreëls onderworpe is,"10
(Vinay et al. 1969:48)) van "Kinders van die wind" ("Les enfants du vent") maak
grammatikaal sin, maar dra nie die kernidee van die liedjie (die verganklikheid
van die mens en sy ondernemings deur die eeue) oor nie. Stabiliteit en sekuriteit
is ’n hersenskim, soos blyk uit die reëls “swerwers sonder rigting/ soekers wat
nooit vind”. Hierdie idee word geëggo in die laaste vyf versreëls van "La
complainte de Rutebeuf" van die 13de-eeuse Franse digter Rutebeuf (1230–
1285). In tye van ongeluk en armoede is sy vriende soos dooie blare wat deur die
wind weggewaai word:
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Le vent me vient, le vent m’évente
L’amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta.
(Weergawe in moderne Frans:
http://www.franceweb.fr/poesie/rutebeu1.htm)
Die letterlike vertaling van bostaande reëls is:
Die wind waai tot hier by my, die wind lê my bloot
Die liefde het vergaan
Hulle is vriende wat deur die wind weggewaai word
En dit het voor my deur gewaai
Hulle is weggewaai.
Titels kan ’n liedjie maak of breek; veral in die geval van ’n vertaling is dit
belangrik om ’n woordkeuse te maak wat ’n element van herkenning bevat. In die
geval van "Kinders van die wind" is die Franse titel enersyds geïnspireer deur
versreël 3 uit die aanhaling hier bo (wat onder andere danksy opname in die
Lagarde & Michard Franse literatuurgeskiedenisreeks vir hoërskole bekend is aan
die gemiddelde Franse leser) en andersyds deur die Franse vertaling van die
roman (en film) Gone with the wind (Autant en emporte le vent). Die Franse titel,
"Enfants que vent emporte", terugvertaal as "Kinders wat deur die wind
weggewaai word", val dus op ’n Franse oor as ’n variasie op ’n bekende tema en
sal hopelik die nuuskierigheid genoeg prikkel om die opname te beluister. In die
laaste reël van die refrein word ’n variasie op die woordorde gebruik om die
Franse klemplasing te akkommodeer en die klemme (op lettergrepe 2, 4 en 6) te
sinkroniseer met die melodielyn ("Enfants qu’emporte le vent", terugvertaal as
"Kinders wat weggewaai word deur die wind").
Die opeenvolging van hierdie intensiteitsklemme gee aan elke taal sy eie
ritme […]. Elke groep woorde wat sonder pouse, soos een woord,
uitgespreek word, kry net een intensiteitsklem, dié van die laaste woord
wat uitgespreek is.11 (Roty et al. 1964:22-3)
Die letterlike vertaling van "Huisie by die see" ("Maisonnette / petite maison au
bord de la mer") is te lank en is niksseggend in Frans. Die bronteks verwys na die
Bybelse allegorie (Lukas 6:47-9) van die huis wat op rots gebou is (“Kom nag,
kom weer en wind, kom oseaan/ Dit is ’n rots waarop my huisie staan”).
Natuurelemente is die hoofkarakters in hierdie klein allegorie. Die
teenoormekaarstelling van stormweer en huislike kalmte word in Frans beter
saamgevat deur "Cabane dans l’orage", terugvertaal as "Huisie/hut in die storm",
wat enersyds ’n pikturale kwaliteit het en andersyds intertekstueel verwys na
bekende Franse chanson-tekste waarin verwysings na strand- of vissershuise
voorkom, soos Francis Cabrel se bekende "Cabane du pêcheur" (Cabrel 1994, snit
3).
Die titel van die bekende "(Stuur groete aan) Mannetjies Roux" het waarskynlik
die grootste uitdaging aan die vertaler gebied, gedeeltelik as gevolg van die
persoonsnaamtitel daarvan. Hoewel Afrikaners se rugbykultuur/-kultus aan die
Franse bekend is, ken die huidige generasie Franse rugby-entoesiaste (nie
spesifiek die teikenmark van hierdie CD nie) waarskynlik nie die naam Mannetjies
Roux nie. Die grootste struikelblok was egter die Franse uitspraak van
Mannetjies, ’n oorweging wat telkens tydens die vertaalproses ter sprake gekom
het by die behoud al dan nie van eiename en plekname in die bronteks.
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Deurgaans is die besluit geneem om vanuit ’n Franse perspektief
volksvreemde woorde te vervang met ’n Franse ekwivalent of parafrase.

alle

Die weglaat van die eienaam het egter ook die rugbykonteks laat verdwyn, iets
wat integraal deel is van die liedjie se kern en wat onvermydelik herinner aan die
woorde van Eco (2003:3): “In translation proper there is an implicit law, that is,
the ethical obligation to respect what the author has written.” Die liedjie verwys
na die “legendariese drie wat Mannetjies Roux in 1962 teen die Britse Leeus
gedruk het” en wat ’n joernalis as volg beskryf het: “Roux het die bal in die
middelveld ontvang en met verstommende vaartversnelling die verdedigers in hul
voetspore agtergelaat. Sy langafstand drie was inderdaad so briljant dat dit slegs
in
die
verbeelding
van
skrywers
van
seunsverhale
tuishoort”
(http://www.oulitnet.co.za/sport/bliksem12.asp).
Die herinnering aan die drie laat die “oom” bly hoop dat die onmoontlike soms
gebeur, dat Dawid soms vir Goliat kan wen. Volgens die outeur van hierdie artikel
pleeg die boer selfmoord wanneer sy gebede en sy pleidooie by die
bankbestuurder op dowe ore val. Sommige leser-luisteraars interpreteer die lied
egter polities, as ’n metafoor vir die Afrikaner se eksistensiële krisis aan die begin
van die 1990’s. Die groete aan Mannetjies Roux in die “selfmoordnota” klink byna
na ’n onverhoorde gebed.
Vertaling is al dikwels beskryf as die kuns van noodwendige verlies:
Balancing, rather than fidelity, is the central ethical act of translation, the
act that allows for the redemption of losses, for respecting a work’s
integrity, for the recreation of another, freestanding work of art. Balancing
is the way in which a translator meets his obligations. (Wechsler
1998:140)
Die rugbykonteks was een van daardie verliese waarmee die vertaler moes vrede
maak. Dit is vervang met ’n bekende intertekstuele verwysing na Karen Blixen se
“I had a farm in Africa [...]” (Blixen 1988:13). By implikasie sinspeel dit op die
moeilike omstandighede waaronder plaasboere ’n bestaan op die kontinent
probeer maak. Die kindertaalterm vir Oom/Oompie, Tonton (die lied is uit ’n kind
se perspektief geskryf), is in kombinasie met die Blixen-aanhaling gebruik, wat
die fokus dus byna uitsluitlik op ’n landelike omgewing plaas, naamlik "Tonton
avait une ferme en Afrique", terugvertaal as "Oompie het ’n plaas in Afrika
gehad".
In die bronteks word die titel van "Ek verlang na jou" geëggo deur reël 1 van
strofe 1. Die letterlike vertaling van “Ek verlang na jou”, “Tu me manques”, sou
te kort geskiet het: letterlik, eerstens (dit is te kort: drie of vier lettergrepe,
afhangend of sineresis of diëresis toegepas word,12 terwyl die bronteksreël uit ses
lettergrepe bestaan, danksy die toevoeging van O, ... aan die begin van reëls
waarin die titel voorkom); tweedens dwing die melodie klemme af op die eerste
en laaste lettergrepe van die reël: selfs die toevoeging van beaucoup in die
teikenteks (“O, tu me manques beaucoup”, terugvertaal as "O, ek mis jou baie")
sou nie die probleem oplos nie, omdat daar ’n natuurlike klem is op die eerste
lettergreep van manques en beide lettergrepe van beaucoup (dus: “Tu me
manques beau /coup”). Soos in "Kinders van die wind" speel die wind ook hier ’n
sentrale rol (in die refrein word alle hoop op die gepersonifieerde wind geplaas
om die geliefde weer terug te bring). Die lied handel dus net soveel oor die wind
as oor die geliefde, wat die nuwe titel, "Chanson du vent", terugvertaal as "Lied
van die wind", regverdig. Anders as in die bronteks, stem die titel en reël 1 van
strofe 1 in die Franse weergawe nie ooreen nie.
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Dit sou uiteraard moeilik wees om ’n Franse ekwivalent vir die tipies Afrikaanse
sintaktiese struktuur13 van die volksliedjie "Al lê die berge nog so blou" te vind.
Die keuse is gemaak om die betekenis eerder as die woorde te vertaal. Die
blouheid van die berge dui op afstand (tussen die spreker en die berge, tussen
hom en sy geliefde) en by implikasie ook op onveranderlikheid (die afstand en die
verlange bly groot). Die ander kriterium was ’n rymwoord wat ’n sterk klem op
die laaste lettergreep van die versreël kon dra. Hoewel die rymskema in die
bronteks ’n relatief maklike een is (strofe 1: blou/onthou; strofe 2: hart/smart;
strofe 3: ver/ster; strofe 4: weet/vergeet), was hierdie bedrieglik eenvoudige
liedjie ’n rym-turksvy. Die enigste werkbare rympaar wat die vertaler kon vind vir
strofe 1, was guère/plaire. Soos in die bronteks het reël 1 die titel geword,
naamlik “Au loin, les collines ne changent guère”, terugvertaal as “In die verte
verander die heuwels min”. Berge (montagnes)is verklein na heuwels (collines),
omdat montagnes te veel lettergrepe vir die versreël bevat.
Die oorspronklike titel van "Blouberg se strand" kan nie letterlik vertaal word nie,
omrede die uitspraak van Blouberg in Frans en die afwesigheid van ’n ekwivalente
besitlike voornaamwoord (Blouberg se ... – besitting in Frans word sonder
kortpaaie aangedui – met ander woorde "La plage de Blouberg”/“die strand van
Blouberg”, wat ’n surplus lettergreep en ’n ongemaklike opeenvolging van
klemme aan die einde van die Franse reël tot gevolg sou hê). Blou sou letterlik
vertaal kon word as Bleu, wat sonder konteks as titel nie baie effektief is nie.
Tout bleu, terugvertaal as heeltemal/alles [is] blou, een van die versreëls, doen
dus hier diens as titel.
"Klein Karoo" was die laaste van die pleknaam-titels waaroor daar ’n besluit
geneem moes word. Volgens die mees resente Franse reisgidse word Klein Karoo
en Groot Karoo vertaal as Petit Karoo en Grand Karoo onderskeidelik: “Le Karoo
se subdivise de même en Haut Karoo au-delà des montagnes, Grand Karoo, Petit
Karoo et Namaqualand en deçà” (Lory 1998:12). Petit Karoo het egter vier
lettergrepe, en die melodielyn vereis drie, sodat daar na aanleiding van Franse
plekname soos Basse- en Haute-Normandie (Benede- en Bo-Normandië) besluit is
op Bas-Karoo (wat vir die Franse luisteraar ook as geografiese verwysing dien.)

4. Struikelblokke op die chanson-vertaler se pad
Die omvang van ’n artikel is te beperk om ’n gedetailleerde verslag van dertien
chanson-vertalings te gee; onder hierdie opskrif sal slegs die interessantste
voorbeelde, wat van belang sou kon wees vir ander (chanson-)vertalers, gegee
word. Die volgorde van bespreking sal weer eens dié van die Afri-Frans-CD wees.
In "Kinders van die wind" word die iterasie (“ou, ou liedjie”, sien Bylae 1) vervang
deur ’n tipies Franse woordorde: “elle vient de loin, la chanson” ("sy kom van ver
af, die liedjie”) (chanson is ’n vroulike saakwoord), gevolg deur ’n intertekstuele
verwysing na ’n bekende film van Claude Sautet, Les choses de la vie,14 wat
enersyds dieselfde aantal beklemtoonde lettergrepe het as “wel en wee” en
andersyds ’n bykomende, filmiese verwysingveld bied wat binne die eerste twee
reëls ’n ekwivalente kulturele konteks verskaf. Strofe 1 van die bronteks herinner
aan vertellings soos dié van Wolraad Woltemade, maar spreek terselfdertyd een
van die bekende temas in die literatuur aan: dié van die wandelende Jood, van
rigtinglose swerwers en verydelde soekers. Die “dralende deuntjie”, soos Proust
se “petite musique de Vinteuil”, funksioneer as ’n mnemotegniese sneller van
onvoltooide verhale. Sautet se montage illustreer ’n ekwivalente situasie, hoewel
nie soortgelyk nie;15 die gemene deler tussen lied en film is dus onvoltooidheid,
onvolmaaktheid, verspeelde kanse. In die vertaling van die reëls “lank-vergane
skepe in/ Die kelders van die see” het ons: épaves, wat na beide skeeps- en
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menslike wrakke kan verwys, en die werkwoord sombrer ("sink", "vergaan"), wat
ook die betekenis van die adjektief sombre ("donker", "duister", "swaarmoedig")
eggo; die teenwoordigetydvorm impliseer dat nuwe strofes van die liedjie nog
geskryf word. Die see is ’n moeder wat haar kinders eet (“die see is tegelykertyd
’n beeld van lewe en van dood"16 (Chevalier et al. 1969:623)), vandaar die
personifikasie van ventre (maag, buik wat reeds vol is, maar haar aptyt ken geen
perke nie). Die lettergreepprobleem van strofe 2, reël 1 (7 lettergrepe met
klemme op 2, 4 en 6) is opgelos deur die gebruik van ’n tipies Franse inversie van
die woordorde (“Oubliées, toutes les paroles”/“vergete, al die woorde”). Die
Franse skeepsgeskiedenis is veel ouer as Suid-Afrika s’n, wat die literêre
byvoeglike bepaling d’antan ("weleer") regverdig (Larousse 2001:31). Ander
literêre registerkeuses sluit in die gebruik van die “passé simple” of historiese
verlede tyd in “Cabane dans l’orage” (“qui fut vrai, qui est faux”). In die refrein
word sonder rigting vertaal met sans étoile (sonder ster, rigting, gids, geluk).
In "Huisie by die see"/"Cabane dans l’océan" is aanpassings ter wille van rym,
woordorde en metrum gemaak in die eerste twee reëls van strofe 2: in die
Afrikaanse weergawe word die loeiende winde vergelyk met die weeklag van
verlore siele; in die Franse weergawe word die wind gepersonifieer – dit is die
wind self wat “die lot van verlore siele [beween]”.
Die sintaksis van reël 1 van "Mannetjies Roux" dui reeds aan dat die lied uit ’n
kinderperspektief gesing word: “Tonton son auto n’est qu’un vieux
moteur”/“Oompie, sy kar is net ’n ou masjien”. Reël 2 (“Hy maak dit vol met
dieselien”) is vervang deur ’n beskrywing van ’n raserige (diesel)enjin wat van
ver af gehoor kan word (“qui s’entend de loin”), omdat die Franse uitspraak van
diesel (dieselfde woord, die familienaam van die uitvinder) problematies is. Die
dogter se presiese ouderdom (13) kon nie inpas by die Franse metrum nie en is
vervang met ’n antitese (“Lui vieux et moi jeune”/“Hy is oud en ek is jonk”). Die
“drie van Mannetjies Roux” moes ongelukkig plek maak vir die versugting om ook
toegejuig te word, ook suksesvol te wees en soms die rol van die redder te speel:
die Oompie “rêve de tous ceux qui sont acclamés”/“droom oor almal wat
toegejuig word”. Die Franse woord vir ’n drie, essai, het twee beklemtoonde
lettergrepe, en soos hier bo aangedui, is die betrokke eienaam moeilik
uitspreekbaar in Frans en waarskynlik onbekend. Die gebruik van ’n historiese
eienaam sou die vertaling ook onnodig verouderd maak. Die refrein bly baie na
aan die bronteks, behalwe vir die verwysing na Afrika in die laaste reël wat nie by
die drie klemme aan die einde van die reël inpas nie en dus reeds in die titel
figureer. Verder identifiseer die kinderverteller met haar oom se plaas (“notre
ferme”/“ons plaas”), hoofsaaklik om die metrum te laat klop. Die outeur se
interpretasie van die liedjie as ’n selfmoordverhaal word in die Franse weergawe
voorberei deur ’n spesifieke woordkeuse: “la fin”/“die einde”, “rêves en
fuite”/“drome op vlug”, “décision est prise”/“besluit is geneem”. Die onomatopee
(“klak-klak-klak”) in die laaste strofe is vervang met ’n beskrywing (“Le bruit de
son moteur s’entend dans le vent”/“die geluid van sy enjin word op die wind
gehoor”).
In meer as een geval het inspirasie uit die Franse filmwêreld gekom, enersyds
omdat dit een van die vertaler se spesialisasievelde is, maar ook omdat die
gemiddelde Franse filmliefhebber die ekwivalente kulturele konteks geredelik in
die liedvertaling sal identifiseer. In alle gevalle was hierdie intertekstuele
verwysings egter ook verstaanbaar op ’n basiese, semantiese vlak. Een so ’n
voorbeeld is die vertaling van die reël: “Word Lisa elke boemelaar se
droom”/“C’est Lisa le rêve de ceux sans toit ni loi”, terugvertaal as “Is dit Lisa wat
die droom is van diegene wat sonder dak of wet leef” ("Lisa se klavier"), met
verwysing na Agnès Varda se film oor ’n hawelose meisie, getiteld Sans toit ni loi
(letterlik “dak- en wetteloos”; Sandrine Bonnaire het in 1986 die César vir beste
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aktrise vir hierdie rol gekry). Dit sou beantwoord aan Nida (2001:3) se kriteria vir
’n suksesvolle vertaling:
What clients need and generally demand is first and foremost accuracy. If
a translated text can also be easy to read, this is indeed a plus factor, and
if it can be culturally appropriate, the translation is obviously a success.
Die liedversameling op die Afri-Frans-CD verteenwoordig iets van die kern van
Afrikanerskap; om hierdie rede is daar gepoog om so getrou as moontlik aan die
betekenis van die lied te bly en (anders as in "Le moribond") die tema of
boodskap duidelik te verwoord in die teikentaal. Soos met enige teks moet die
vertaler van ’n lied eers vir homself uitmaak wat die betekenis daarvan is, en of
daardie betekenis in vertaalde vorm sal sin maak vir die luisteraar in die
teikentaal. Liedjies waarvan die leksikon die gees en spreektaal van ’n spesifieke
lokaliteit weerspieël, soos Anton Goosen se "Jantjie" en "Waterblommetjies", het
waarskynlik die grootste uitdaging gebied, omdat die kultuur wat daarin
uitgebeeld word, nie landsgrense (of wat sekere woorde betref, selfs
streeksgrense) oorsteek nie. Landers (2001:59-60, 61) stel dit so:
Consciously and unconsciously, human beings equate words and
expressions, grammatical constructions, even intonation patterns, with
socially-defined non-linguistic characteristics such as class, status, and
educational level. […]
What a reader unconsciously perceives as the “correctness” of a
translation hinges on many elements, including the crucial choice of the
appropriate word, both denotatively and connotatively. Register matters.
Woorde wat Kaapse spreektaalafrikaans weerspieël, soos ghantang, mammies,
bredie en bergies, sou noodwendig ’n Franse ekwivalent moes kry, en hoewel die
melodie en strekking dieselfde sou bly, sou die gees van die lied in ’n sekere sin
noodwendig verlore gaan. Register en variasies op die sogenaamde standaardtaal
is die moeilikste elemente om te vertaal; die kompromieë wat die vertaler
taalkundig moet aangaan, dra by tot sy reputasie as “teksverraaier”. In die
Franse weergawe van "Jantjie" bly die konteks kleinburgerlik (Jantjie word
Jeannot), die Kaap neem sy regmatige plek in in die refrein, en “Dixieland” word
generies vereenvoudig tot “jazz”. Die sosio-ekonomiese konteks verbonde aan die
“Bo”- en “Onder-Kaap” word verwoord in “le bas” en “le haut de la ville” (onderen bo-dorp). Daar is gepoog om die “straatsang”-kwaliteit van die oorspronklike
te behou deur die gebruik van plat klanke in die uitgerekte, beklemtoonde
lettergrepe (“veille”; “toujours”; “amour”; “gars”; “moi”; “toi”), slengterme soos
“gars” (“kêrel”, “ou” – familiêre register) en “filles”, en die weglaat van “il”
(afplatting in die spreektaal: “il y a” ("daar is") word "y a"("daar’s") in “y a le
Cap, y a toi”. In sekere kontekste beteken fille ("dogter", "meisie") ook
"prostituut": vergelyk Petit Larousse: “Fille de mauvaise vie, prostituée. Fille de
joie. Fille publique (1995:440). Tot ’n paar jaar gelede is die term jeune fille
("jong meisie") in middelklasgeselskap gebruik om enige verwarring in hierdie
opsig te voorkom.
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In "Waterblommetjies" is die reël “jy maak my hart weer baie seer” vertaal met
die beroemde repliek uit Marcel Pagnol (1962:153) se drama Marius:
César: Oui, tu me fends le cœur. Pas vrai, Escartefigue? Il nous fend le
cœur.
(Ja, jy breek my hart. Is mos, Escartefigue? Hy breek ons hart.)
Deur middel van ’n intertekstuele verwysing na die bekende kaartspeel-toneel
tussen ou vriende in César se hawekafee word ’n populêre atmosfeer geskep en
twee hawens (Kaapstad en Marseilles) met mekaar vergelyk. In die Franse
weergawe berei die reël die luisteraar voor op die res van die strofe (die lot van
seemanne se geliefdes, gevare op see, die hoop op ’n veilige terugkeer na die
hawe), wat toevallig ook in breë trekke ooreenstem met die drama-trilogie waarin
Fanny en die seeman Marius se wel en wee uitgespeel word in die ou hawe van
Marseilles. Die rymklank in die laaste drie reëls (mer/guère/espère) het ook gelei
tot ’n klein winsie in die laaste reël: “ce Cap où l’on espère”, terugvertaal as
“hierdie Kaap waar ’n mens hoop” (’n woordspeling op "Kaap die Goeie Hoop" /
"Cap de Bonne Espérance" en ’n Kaap waar daar gehoop word op die veilige
terugkeer van die seemanne).
In "Jantjie" was ’n ander noodwendige verskuiwing dié van die spreker se
identiteit: in die oorspronklike teks is dit Katryntjie self wat aan die woord is en
wat van haarself in die derde persoon praat (“Katryntjie wag op jou”, in plaas van
“ek wag op jou”). In Frans is hierdie tipe verskuiwing van vraagstelling aan ’n
tweede persoon en verduideliking in die derde persoon egter nie moontlik nie,
behalwe in die koninklike meervoud en in spesiale gevalle soos rolspel of
verstandelike gestremdheid. In strofe 1 is daar dus ’n tussenganger aan die
woord wat namens Catherine met Jeannot praat; anders as in die oorspronklike,
sluit vers 4 dus sintakties aan by vers 2 (terugvertaal as “Catherine sit steeds en
wag [...] in die Kaap, sonder jou, sonder liefde”). Catherine is self aan die woord
in strofe 2, soos aangedui deur die aanhalingstekens in die teikenteks. Die drie
reëls van strofe 2 is byna onvertaalbaar, omdat dit ’n kombinasie van Maleise
terme (ghantang, Boshoff en Nienaber 1966:248), Kaapse Streekstaalafrikaans
(mammies) en Engels (my dear) bevat; die gees daarvan (jouself mooimaak vir
jou geliefde) word vertaal met terme uit ’n populêre Franse milieu (vgl. bv. die
chansons van Édith Piaf, waarin verwysings na gars en fille dikwels voorkom,
soos in die titels “C’est un gars” en “À l’enseigne de la fille sans cœur”, Piaf 2006,
CD 4:15; CD 5:1).
"Waterblommetjies" het, soos reeds genoem, besondere uitdagings aan die
vertaler gestel: in reëls 1 en 2 moes nuwe woorde bygevoeg word om te vergoed
vir die verlies aan lettergrepe van “waterblommetjies” (5) na “épis d’eau” (3),
terwyl “Boland” geskrap moes word by gebrek aan ’n (uitspreekbare) ekwivalent.
Die Franse reëls lees soos ’n beskrywing in ’n gastronomie-publikasie:
Épis d’eau, en saison, à la carte
Épis d’eau, à l’étouffée, au Cap
Ragoûts, vins de terroir, fruits en tarte.
Terugvertaling:
Waterblommetjies, in seisoen, à la carte
Waterblommetjies, gestoom, in die Kaap
Bredies, terroir-wyne, vrugteterte.
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Die verhaal van Tafelberg se kleed is stapsgewys vertel om dit duideliker te maak
vir ’n Franse luisteraar (terugvertaling: “Die Tafel het sy tafeldoek oorgegooi,
volgens legendes wat vandag nog bestaan”). “Bergies” is vervang met die
generiese term “boemelaars” (“clochards”), en die “Waalpad” is vereenvoudig tot
“bekende paaie”.
Hoewel "Ek verlang na jou" ’n minder komplekse opbou het as byvoorbeeld
"Mannetjies Roux", het dit eiesoortige uitdagings gebied wat hier hoofsaaklik tot
sintaksis en lettergreeptelling beperk kan word. Die titel, wat in dieselfde of
effens aangepaste vorm herhaal word in die loop van die liedjie, het nie ’n
werkbare ekwivalent in Frans nie (sien bespreking hier bo) en is dus metries
geakkommodeer met “penser” (“dink”, in plaas van “verlang”). Die geliefde se
verblyf in verre lande is vertaal met “verre lande waar jou treë eggo” in ’n poging
om bykomende lettergrepe te vind. Die letterlike vertaling van “waai wind”
(“souffle, vent”) is as gevolg van die lettergreeptelling en die eerste noot van die
reël wat ’n lang, beklemtoonde vokaal vereis, vervang met “rage” (“tier”).
Die titel van "Al lê die berge nog so blou", wat drie maal herhaal word in die 4
reëls waaruit strofe 1 bestaan, het noodwendig ook die rymskema bepaal
(“guère”/“plaire”), wat impliseer dat reël 4 van die bronteks (“haar woorde sal ek
steeds onthou”) volgens die rymwoord aangepas is na “ek kon nie guns in haar
oë vind nie”. Die algemene strekking van die liedjie (die natuur is in simpatie met
’n treurende, steeds getroue minnaar wat deur sy skynbaar ongenaakbare
geliefde verlaat is) bly egter dieselfde.
"Op Blouberg se strand" is die enigste van die liedjies wat ’n vertaling van ’n
verwerking is (die bronteks is in Duits). Oplossings vir vertaaluitdagings in hierdie
liedjie sluit in die keuse van “alizé” (“passaatwind”) in reël 4 om die
lettergreeptelling te laat klop; die veralgemening van Bloubergstrand na “’n
strand in die suide”, en ’n variasie op ’n intertekstuele verwysing in die reël wat
die refrein voorafgaan: “Je respire, donc je suis”/“Ek haal asem, daarom bestaan
ek”, ’n hedonistiese variasie op Descartes se bekende gesegde, “Ek dink, dus
bestaan ek.” Die Latynse weergawe, “Cogito, ergo sum”, is die bekendste, maar
die gesegde is oorspronklik in Frans geformuleer.17 Die eerbiedwaardige toon
teenoor die natuur word behou in die refrein, waar die reël “Je te salue” die
Katolieke Maria-gebed (“Je vous salue, Marie”/“Wees gegroet, Maria”) eggo en
voltooi word deur “Son” en “Kind” (met hoofletters in die teks, om die
respekvolheid van die groet te beklemtoon.)
Die vertaler se lesing van reël 1 van "Gebed" was dat die spreker eendag
neergelê wil word in bekende grond (“Laat my nooit die grond verlaat nie”), ’n
vertaling wat nie by die metrum kon inpas nie. Dit is gevolglik veralgemeen tot
“Hou vir my ’n plek op hierdie aarde”. Die behoefte aan goddelike nabyheid in
reël 2 (“Laat my in U skadu bly”) is vertaal as “Laat my langs U staan”.
Hoofsaaklik as gevolg van die metrum is klein aanpassings gemaak in strofe 2:
die verledetydsvorm in “Elke keer het ek verdwaal” is vervang met ’n
teenwoordigetyd-werkwoord (“Elke keer verdwaal ek”), wat die spreker se
menslike swakheid beklemtoon, geëggo deur die grafiese werkwoord in die laaste
reël van strofe 2: “Gee dat ek nie weer sal val nie”. Hierdie tema van immer
dreigende
versoeking
word
deurgetrek
na
die
laaste
strofe:
die
Bybelgeïnspireerde bronteks (“Eintlik smag ek na U waters van rus/ Lei my Heer
vanaand daarheen”) het ’n meer dubbelsinnige betekenis in die Franse vertaling:
“Les eaux paisibles en fin de route miroitent déjà” – die waters waar rus is, blink
reeds voor in die pad, maar miskien is dit maar ’n lugspieëling?
“Blou” het die vertaler die kans gegee om die mooi Franse uitdrukking vir
“skemer”, “entre chien et loup” (letterlik: "tussen hond en wolf", ’n tyd van die
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dag wanneer die lig so swak is dat ’n mens nie meer tussen die twee kan
onderskei nie) te gebruik, wat ook die voordeel van ekstra lettergrepe het. Die
gepersonifieerde skemer in die bronteks (strofe 1) is vervang deur die tema van
die onpersoonlike, meedoënlose verloop van tyd:
Entre chien et loup
On s’étonne de l’heure
Qui t’éloigne toujours de mon cœur.
Terugvertaling:
In die skemer
Is ons verbaas oor hoe laat dit is
Word jy ver van my hart weggeneem.
Hierdie gedagte word deurgetrek na strofe 2:
Tyd en plek
Bepaal wat gebeur
Niemand kan dit keer nie
word so vertaal dat dit terugvertaal as
Die tyd en die plek verseker ons lot
Van geboorte tot sterfte.
In die vertaling van "Klein Karoo" het ’n pleknaam (Swartberge) en twee
blomsoorte (aandblom en gousblom) die grootste uitdagings gebied.
“Swartberge” is letterlik vertaal, maar die eienaam is vervang deur ’n adjektief
(“montagnes noires”, met kleinletters geskryf, wat “swart berge”/“berge wat
swart verbrand is deur die son” beteken.) In strofes 3 en 5 word die landskap
liries beskryf: vertalings uit Frans in Afrikaans gaan mank aan ’n goeie tweetalige
woordeboek,18 wat vertalers noop om van ’n Nederlands-Franse woordeboek
gebruik te maak (waarin ’n soortgelyke term nie altyd voorkom nie; jonger
vertalers is ook spytig genoeg nie so vertroud met Nederlands soos die ouer
generasie nie) of van ’n Afrikaans-Engelse en Engels-Franse woordeboek.
Laasgenoemde verstadig die vertaalproses en lei daartoe dat studente en
vertalers dikwels verkies om eerder met die Frans-Engelse taalpaar te werk.
Aandblom het blykbaar (volgens Van Dale) nie ’n ekwivalent in Nederlands nie;
Pharos se tweetalige Afrikaans-Engelse woordeboek (2005:2) gee evening
flower/evening primrose aan, wat op hul beurt nie ’n ekwivalent in Frans het nie
(primrose is wel primevère, maar die atmosferiese verwysing na nagtelike
blomtyd raak verlore). Laasgenoemde is dus veralgemeen tot “floraisons de nuit”,
terugvertaal as “blomme wat saans oopgaan”; die sekelmaan is bywoordelik
omskryf (“croissant au-dessus”, terugvertaal as “die sekelmaan daar bo”) en die
progressiewe “wasigheid wat ontvou” is vervang deur ’n mistige sluier wat oor die
landskap getrek is (“Le tout à travers la brume”, terugvertaal as “Dit alles gesien
deur die mis”). Die elliptiese aard van strofe 5 (“Pluk in die laatmiddag/ ’n
gousblom af/ kyk hoe die blare toevou/ Net soveel dae bly nog oor -/ Dan is ek
weer by jou”) illustreer Nida (2001:3) se argument dat "clarity in understanding
the source text is the key to successful translating into a receptor language.
Translators do not translate languages but texts."
Indien die gousblom toevou, kan die dae tot die geliefdes se wedersiens nie
afgetel word deur die blare een vir een af te pluk nie; indien die toevou-aksie as
die aftelling beskou word, maak die reël “Net soveel dae bly nog oor” nie sin nie,
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want daar sou dan geen dae oorbly nie, terwyl die hereniging duidelik iewers in
die toekoms sal plaasvind (“Dan is ek weer by jou”).
"Wie weet" stel op metrumvlak ’n paar eise aan die vertaler. In meer as een
geval het die oplossing gelê in ’n verandering van rededeel: werkwoorde vervang
deur selfstandige naamwoorde (“stil dae slyt” word “gelukkige, rustige dae”; “leef
en droom, en swyend luister” word “’n droomlewe van stille beluistering”). Die
“Eden” van die bronteks word (grotendeels as gevolg van die ongewenste klank
van die Franse ekwivalent en die swaar klem op die eerste lettergreep, "Éden")
vervang met die generiese “tuin”/“jardin”, wat beide die Christelike konnotasie en
Voltaire (1973:159) se bekende uitnodiging tot ’n eenvoudige, nuttige bestaan
(“[...] il faut cultiver notre jardin”/“ons moet die tuin bewerk”) akkommodeer.

5. Slotwoord
Vertaalteoretici het oor die jare verskeie teorieë ontwikkel om die verhouding
tussen bron- en teikentaal te analiseer. Die outeur se analise van die Afri-Fransvertalings is maande ná die praktiese vertalings geformuleer en het geen
noemenswaardige invloed op die vertaalproses self gehad nie. Die
dokumentasieproses was wel insiggewend in dié opsig dat dit sekere
(idiosinkratiese) vertaalpatrone gekarteer het (’n verskeidenheid intertekstuele
verwysings na die Franse letterkunde en filmkuns). Die proses het egter meesal
op ’n kreatiewe vlak plaasgevind, en die oplossings het dikwels uit onverwagte
oorde gekom wat die vertaler self verras het:
Such creative translators are the best examples of the fact that
interlingual communication is essentially a special skill that does not
necessarily depend on long years of training, although it can often be
greatly enriched by studying how other translators have solved typical
problems. In many respects creative translating is like portrait painting
and artistic musical performance. (Nida 2001:4)
Deelnemers aan die Afri-Frans-projek (die vervaardiger, sangeres en skilderes)
gee in die videoknipsel op die CD ’n moontlike definisie van vertaling vanuit die
perspektief van hul eie kunstenaarskap. Vir Matthys Maree bied die
terugvertalings na Afrikaans ’n ander manier van kyk na bekende lirieke; wat die
interlinguïstiese vertalings betref, sê hy:
Deur ons gunsteling musiek te vertaal na wêreldtale, blaas ons nuwe lewe
in ons eie kultuur, hoor ons dieselfde verhale met nuwe ore en gee ons
dus nuwe lewe aan liedere wat ons lewens die afgelope dekades verryk
het.
Die kunstenares Stella Olivier, wat die nuwe klank van ou, bekende liedjies met
haar paletmes moes vertaal, het heimwee en nostalgie (“in ’n goeie sin”) in die
versameling liedjies gehoor: “Die temas van die meeste liedjies het my herinner
aan mense wat terugdink, aan ou tye”, dieselfde gevoel wat die vertaler se meer
literêre en “oudtydse” woordkeuse bepaal het. Vir die Parys-gebore sangeres
Maude Rakotondravohitra (Myra), dogter van ’n Malgassiese vader en ’n Karibiese
moeder, was die woorde ’n manier om in haar verbeelding van Europa na Afrika
te reis:
Touching another culture and also travelling through the words and the
music, knowing the history of the songs … The words translated from
South African [sy bedoel Afrikaans – NM] into French were really inspiring
to me, because it’s really different, the way words are put together, and it
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simply took me somewhere else, to places I created and imagined,
because I’ve never been to South Africa. I was just travelling, thanks to
these songs.
Vertaling as reisliteratuur, dus. Vertaling verander die manier waarop ons na
tekste, die wêreld en les bes na liedjies kyk: sou snitte van die Afri-Frans-CD
byvoorbeeld geskik wees vir plaaslike radioprogramme wat Suid-Afrikaanse
musiek bevorder? Wanneer die bronteks, die vertaler en die meeste van die
musici Afrikaans is, maar die teikentaal Frans en die sangeres Frans-Malgassies,
is dit ’n vorm van wêreldmusiek? Danksy vertaling word die bronteks ’n
wêreldreisiger, breek dit uit die kokon van die oorspronklike genre-definisie,
hetsy volks- of luisterliedjie.
Die laaste woord gaan aan Eco (2001:6): “a text is a machine conceived for
eliciting interpretations. When one has a text to question, it is irrelevant to ask
the author.”
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Bylaag 1
Afrikaanse lirieke (brontekste) volgens CD-volgorde
01 Kinders van die wind
Ek ken ’n ou ou liedjie
Van lewenswel en -wee
Van lank-vergane skepe in
Die kelders van die see
Die woorde is vergete
En tog, die deuntjie draal
Soos vaag-bekende grepies in
’n baie ou verhaal
Koor
Van swerwers sonder rigting
Van soekers wat nooit vind
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En eindelik was almal maar
Net kinders van die wind
Gesigte, drome, name
Is deur die wind verwaai
En waarheen daardie woorde is
Sou net ’n kind kon raai
Koor
Van swerwers sonder rigting
Van soekers wat nooit vind
En eindelik was almal maar
Net kinders van die wind
02 Huisie by die see
Ek het ’n huisie by die see, dis nag
Ek hoor aaneen, aaneen, die golwe slaan
Teenaan die rots waarop my huisie staan
Met al die oseaan se woeste krag
Ek hoor die winde huil, ’n kreun, ’n klag
Soos van verlore siele in hul nood
Al dwalend, klagend, wat in graf en dood
Geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag
My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig
Ek hoor dan maar die storm daarbuite
Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite
Hier binne is dit veilig, warm en dig.
Kom nag, kom weer en wind, kom oseaan
Dit is ’n rots waarop my huisie staan
03 Mannetjies Roux
My oom se motor is ’n ou masjien
Hy maak dit vol met dieselien
En hy sing in die strate as hy ons kom sien
My oom is oud en ek is skaars dertien
My oom drink koffie en my tannie tee
Ek vra oor die reën en hy sê ja-nee
En hy drink soet koffie met sy een oog toe
En hy praat weer oor die drie van Mannetjies Roux
Koor
O stuur ons net so ’n bietjie reën
My oom het ’n tenk vol dieselien
En seën my pa en seën my ma
En my oom op sy plaas in Afrika
Maar my oom het gesukkel op die plaas
Want die son was te warm en die reën te skaars
En die man van die bank het net sy kop geskud
Want my oom, ja my oom was te diep in die skuld
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My oom se motor is ’n ou masjien
Hy maak dit vol met dieselien
En hy ry na die lande in die oggenddou
Die lande vaal en sy oë grou
Koor
En as jy in die oggend in die lande stap
Hoor jy nog sy motor met sy klak-klak-klak
Maar my oom, ja my oom se oë’s nou albei toe
In sy brief stuur hy groete aan Mannetjies Roux
Koor
04 Lisa se klavier
Ek het ’n vriendin
Ver by die blou see
Teen die hang van Tafelberg
As die son sak
Speel sy die mooiste melodieë
Haar vingers ken die pad
Opgesluit in wit en swart
Die klavier se grootste vreugde
Hartseer en verlange
Verstaan die hart se diepste smart
Koor
Ja, die hele wêreld word stil
En luister in die donker uur
Na die naggeluide
Van Lisa se klavier
Lisa kan nie ophou as sy eers
Begin het nie
Sy laat my nooit huis toe loop
Of afskeid neem
Voor my laaste sigaret nie
Ek staan op haar balkon
En drink haar appelkoostee
En kyk na Kaapstad in die nag
Die liggies en die swart, swart
See
Koor
En onder op die sypaadjie
Sien ek die bergie en sy maat
Gaan staan en opkyk
Ver na bo
Vanuit die vullis van Oranjestraat
Hulle ken al lank die klanke
Wat uit haar woonstel stroom
Lank na twaalf, met die deure oop
Al moan die bure ook al hoe
Word Lisa elke boemelaar se droom
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Koor
05 Jantjie
Jantjie kom huis toe
Katryntjie wag op jou
Jantjie kom huis toe
Die Kaap is leeg sonder jou
My ghantang van die onder-Kaap
As die mammies op hul hakke loop
Wie kan dit dan hou my dear wie kan dit dan hou
Neem my hand en vat my saam
Na die Dixieland vanaand
Jantjie van die onder-Kaap
06 Waterblommetjies
Waterblommetjies in die Boland
Waterblommetjies in die Kaap
Maak die bredie net soos in die wynland
En sê jy’s baie lief vir my
Voor jy gaan slaap
Daardie wind waai weer by my voordeur in
Hy maak my hart weer lekker sing
Dis gaaf om die Kaap weer dag te sê
Ek vat jou saam na die koringland
Wie ry saam as my hart so brand dis lekker om die Boland lief te hê
Van Hunks het weer sy pyp gestop
Tafelberg se hoed is op
En die bergies begin al huis se kant toe staan
Groenpunttoring knip sy oog
Die suidoos maak so ’n wye boog
En die Waalpad help jou as jy huis toe gaan
O die luggie hier is vry
Waar my hart heeltyd wil bly
En ek wil my langs ou mies Victoria
Neer gaan vly
Laat ons deur die tuine loop
By die parade iets gaan koop
As die wind koud waai
Laat ek gou eers jou jas vasknoop
O Kaap, o Kaap, o mooiste Kaap
Jy maak my hart weer baie seer
Jou ghantang kom mos altyd weer en weer
Die Mayflower het uitgevaar
En gaan snoek haal daar by Houtbaai waar
Karbonkelberg die stormsee gewaar

19

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

Drie skepsels het by Dassiepunt
Na die ster gekyk en teen die wind in
Voetgeslaan en die stralekrans aangegee
En hul’t teruggekeer na Tafelbaai
En op Duiwelspiek vir die engel gewaai
En die engel het ’n traan uit sy oë gevee
07 Ek verlang na jou
Ek verlang na jou, na die winde wat sy arms om my vou
So verlang ek as die son en die maan en die wind en die wolke oor my
gaan
Verlang jy ook na my, daar waar jy nou in die verre lande bly
En verlang jy as die son en die maan en die wind en die wolke oor jou
gaan
Waai wind, bring hom terug na my
Waai wind, bring hom terug na my
O ek verlang na jou, ek verlang omdat ek baie van jou hou
Ek verlang so as die son en die maan en die wind en die wolke oor my
gaan
Verlang jy ook na my, daar waar jy nou in die verre lande bly
En verlang jy as die son en die maan en die wind en die wolke oor jou
gaan
Waai wind, bring hom terug na my
Waai wind, bring hom terug na my
08 Al lê die berge nog so blou
Al lê die berge nog so blou,
al lê die berge nog so blou,
al lê die berge nog so blou,
haar woorde sal ek steeds onthou
Maar die moet julle darem weet,
maar die moet julle darem weet,
maar die moet julle darem weet,
haar woorde sal ek nooit vergeet
Nou gaan sy weg met ’n lekker hart,
nou gaan sy weg met ’n lekker hart,
nou gaan sy weg met ’n lekker hart,
hier sit ek nou in pyn en smart
Al woon my bokkie nog so ver,
al woon my bokkie nog so ver,
al woon my bokkie nog so ver,
dan troos ek my aan die môrester
09 Op Blouberg se strand
Die golwe weet waar breek die branders –
Hulle dink hulle’s vry
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Die wolke wentel in die hemel, maar
Op die winde moet hul ry
Dis vroeg in die dag, op Blouberg se strand
Die wind gaan nog waai, die son gaan nog brand
Maar dis koel na die lang nag
En ons groet die dag
Koor
Goeiemôre my sonskyn
Goeiemôre my kind
Kom ons draf langs die strand
Kom ons ry op die wind
Die sand sal ons skroei
En die strale sal brand
Maar dis vroeg in die dag
Op Blouberg se strand
Daar is witgekalkte huise
En ou Tafelberg
Daar is hengelaars met stok en hoed
Wat vroeg visse terg
My pa, sê my kind, ons moet swart mossels vind
Ons is lief vir die see, ek is lief vir my kind
Ja, dis koel na die lang nag
En ons groet die dag
Koor x2
10 Gebed
Laat my nooit die grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eindelik nietig word vir my
Elke afdraaipaadjie ken ek
Elke keer het ek verdwaal
Elke keer het u my iewers kom haal
Maak dit Heer, die laaste maal
Elke dag is ’n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en roem
net ’n skadu teen die muur
Wat ek is, is net genade
Wat ek het, is net geleen
Eintlik smag ek na U waters van rus
Lei my Heer vanaand daarheen
11 Blou
As die skemer kom
En hy vang my by jou
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En hy stuur jou terug na jou huis toe
Wie sou verstaan
Hoe ek sou voel
Wie sou verstaan
Oral om, om my heen
Is dit blou
Want ek wil by jou wees
Ek wil by jou wees
Vanaand
Tyd en plek
Bepaal wat gebeur
Niemand kan dit keer nie
Sê my wat’s reg
En wat is verkeerd
Wie sou bepaal?
Oral om, om my heen
Is dit blou
Want ek wil by jou wees
Ek wil by jou wees
Vanaand
Koor
Alles is blou
Alles is blou
Blou is die wolke
Blou is die maandag blou is die venster waarby ek staan
Blou is my hart en
Blou my gedagtes
Blou om my heen
Alles is blou
Alles is blou
Alles is blou
Alles oor jou
As die skemer kom
En hy vang my by jou
En hy stuur jou terug na jou huis toe
Wie sou verstaan
Hoe ek sou voel
Wie sou verstaan
Oral om, om my heen
Is dit blou
Want ek wil by jou wees
Ek wil by jou wees
Vanaand
12 Klein-Karoo
Klein Karoo
Verre land van verlatenheid
Klein Karoo
Waar die Swartberge troon
In die Klein Karoo
Het jy nog steeds na my verlang
Ek kom terug na jou
By jou wil ek altyd woon
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Klein Karoo
Dis waar ek jou liefde vind
Elke aand
Stap ons hand-aan-hand
Saam met jou
Kan ek van die toekoms droom
In die Klein Karoo
Wil ek met jou woon
Sien jy die aandblom staan,
die sekelmaan
die wasigheid wat ontvou soos my heimwee saans na jou
Daarom kom ek terug na jou
Klein Karoo
Verre land van verlatenheid
Klein Karoo
Waar die Swartberge troon
In die Klein Karoo
Het jy altyd na my verlang
Ek is weer terug by jou
By jou wil ek altyd woon
Pluk in die laatmiddag
’n gousblom af
kyk hoe die blare toevou
Net soveel dae bly nog oor Dan is ek weer by jou
Klein Karoo
Dis waar ek jou liefde vind
Elke aand
Stap ons hand-aan-hand
Saam met jou
Kan ek van die toekoms droom
In die Klein Karoo
Wil ek met jou woon
13 Wie weet?
Diep-diep in die bosse is ’n poort na ’n vergete land
Waar ons stil dae slyt
Leef en droom, en swyend luister
Na die voetval van die tyd
Teen skemeraand as hoop weer fluister
Wie weet, iewers is daar dalk ’n land van rus en
Wie weet, waar die vlugteling veilig is
Waar die swerwer eindelik rus
En as daar is
Neem my saam, neem my saam
Diep-diep in die bosse is ’n poort na ’n vergete land
’n Eden half-voltooi
Half-gevul deur halwe vrede
Waar die son nog skaam-skaam loer
Kom kniel en wyk voor half-gebede
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Sê my, is daar iewers dalk ’n land van rus en
Sê my, is daar ver ’n vreemde kus
Waar die swerwer eindelik rus?
En as daar is
Neem my saam, neem my saam
Wie weet, iewers is daar dalk ’n land van rus en
Wie weet

Bylaag 2
Franse vertalings (teikentaaltekste) volgens CD-volgorde
01 Enfants que vent emporte
Elle vient de loin, la chanson
Sur toutes les choses de la vie
Histoires d’épaves qui sombrent vers
Le ventre plein de la mer
Oubliées, toutes les paroles
Mais l’air s’entend encore
Il nous rappelle les jours d’antan
Il y a dix ou dix mille ans
Refrain
Vagabonds sans étoile
Quêteurs sans espoir
Enfin jusqu’à la fin des temps
Enfants qu’emporte le vent
Leurs visages, noms et rêves
Tournoient aux quatre vents
Paroles qu’oublie la nuit des temps
Que devinent les enfants
Refrain
Vagabonds sans étoile
Quêteurs sans espoir
Enfin jusqu’à la fin des temps
Enfants qu’emporte le vent
02 Cabane dans l’orage
Dans ma cabane sur l’océan, nuit noire
Les lames se brisent de toutes parts
Contre le rocher où elle monte la garde
Et toute la force de notre océan
Le vent se plaint, soupire, lamente le sort
Des âmes perdues, appels venant des morts
Errant toujours, en vain cherchant le repos
La tombe, la mort, qui fut vrai, qui est faux
Le feu crépite, la chandelle nous éclaire
Dehors s’entendent les mugissements de l’orage
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Les carreaux tremblent, la tempête s’enrage
Dedans en sûreté, au sec et au chaud!
Dans ma cabane sur l’océan, nuit noire
Les lames se brisent de toutes parts
Contre le rocher où elle monte la garde
Et toute la force de notre océan
Le vent se plaint, soupire, lamente le sort
Des âmes perdues, appels venant des morts
Errant toujours, en vain cherchant le repos
La tombe, la mort, qui fut vrai, qui est faux
Viens, nuit! Intempéries, vent, océan
C’est une cabane encore debout longtemps!
Viens, nuit! Intempéries, vent, océan
C’est une cabane encore debout longtemps!
03 Tonton avait une ferme en Afrique
Tonton, son auto n’est qu’un vieux moteur
Qui s’entend de loin quand il vient à l’heure
Il chantonne sur la route quand il vient en visite
Lui vieux et moi jeune, mais je me rattrape vite.
Tonton boit du café et sa femme du thé
Il scrute bien le ciel, on ne sait jamais
Et sirote son café un œil bien fermé
Pour mieux rêver de tous ceux qui sont acclamés
Refrain
Envoie-nous juste un peu de pluie
Le plein, Tonton l’a déjà fait
Bénis ma mère
Bénis mon père
Et bénis notre ferme en bas du continent
Mais Tonton sur sa ferme voyait venir la fin
Sans merci, le soleil, et sans suite la pluie
Et puis l’homme de la banque qui ne dira plus ‘oui’
Juste des dettes qui l’accablent et ses rêves en fuite
Tonton, son auto n’est qu’un vieux moteur
Qui s’entend de loin quand il vient à l’heure
Quand le soleil se lève sa décision est prise
Dans ses champs sans couleur que voient ses yeux tout gris
Refrain
Et si le matin vous traversez les champs
Le bruit de son moteur s’entend dans le vent
Mais Tonton il garde désormais les yeux fermés
Pour mieux rêver de tous ceux qui sont acclamés
Refrain
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04 Le piano de Lisa
J’ai une amie qui habite au bout d’un continent, au bord de l’océan
Au pied de la montagne de la Table millénaire
Quand s’éteint le soleil, elle commence à jouer les mélodies les plus belles
Ses doigts connaissent les touches : chemin en noir et blanc
Tristesse ou joie, ou nostalgie sans fin
Elle comprend toutes les souffrances de nos cœurs
Refrain x2
Le silence s’installe sur la ville, qui tend l’oreille au coin des rues
Où sonnent les nocturnes du piano de Lisa
Quand elle commence à jouer, Lisa ne sait plus s’arrêter
La nuit pour elle ne finit jamais, alors on ne part pas
Tant qu’il reste une cigarette
Je bois une tisane à l’abricot, assise sur son balcon
Et à mes pieds le Cap la nuit, mer noire, partout des lumières
Refrain x2
Et dans la rue en bas, clochards et amis pour la vie
Ne bougent plus, lèvent la tête, les pieds dans les saletés de la rûe
Ils connaissent bien les notes qui s’envolent de chez elle
Au petit matin, les portes ouvertes, les voisins râlant de plus belle
C’est Lisa le rêve de ceux sans toit ni loi
Refrain x2
05 Jeannot
Jeannot, tu rentres?
Catherine, elle, veille toujours
Jeannot, tu rentres?
Au Cap, sans toi, sans amour
‘Mon amoureux du bas de la ville
Quand les filles se font belles pour leur gars
Comment tenir, Jeannot, pourquoi elles et pas moi?
Prends ma main et emmène-moi
Au pays du jazz ce soir
Jeannot, y a le Cap, y a toi
Jeannot, y a le Cap, y a toi’
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06 Épis d’eau
Refrain
Épis d’eau, en saison, à la carte
Épis d’eau, à l’étouffée, au Cap
Ragoûts, vins de terroir, fruits en tarte
Avant que tu t’endormes …
Serre-moi très fort!
Le vent, l’ami, entre sans frapper
Mon cœur n’arrête plus de chanter
Le Cap, je te salue, le cœur léger
Viens avec moi, aux champs de blé
Oui, venez tous, vous comprendrez,
Mon cœur, au pays des vins je t’ai voue
Refrain
La Table a mis sa couverture
Selon des légendes qui perdurent
Et sur ses pentes, les clochards cherchent abri
Le bon vieux phare cligne de l’œil
Sud-est, le vent qui sème les feuilles
Des routes connues te ramènent chez toi
Refrain
Le Cap, le Cap, le plus beau Cap
Fends-moi le cœur à chaque fois
Tes amoureux reviennent toujours vers toi
Même si les bateaux partent en mer
Chargés de brochet, ils ne s’éloignent guère
Et reviennent vers ce Cap où l’on espère
Refrain
07 Chanson du vent
Toujours je pense à toi
Quand le vent me serre très fort dans ses bras
Quand les nuages, le soleil et le vent et la lune me rappellent : tu n’es plus là
Et toi, tu penses à moi?
Dans de lointains pays où font écho tes pas
Quand les nuages, le soleil et le vent et la lune te rappellent : ‘elle n’est plus là’
Rage, vent! Ramène-le vers moi
Rage, vent! Ramène-le vite vers moi
Toujours je pense à toi, à te serrer toujours plus fort dans mes bras
Quand les nuages, le soleil et le vent et la lune me rappellent : tu n’es plus là
Et toi, tu penses à moi?
Dans de lointains pays où font écho tes pas
Quand les nuages, le soleil et le vent et la lune te rappellent : ‘elle n’est plus là’
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Rage,
Rage,
Rage,
Rage,

vent!
vent!
vent!
vent!

Ramène-le
Ramène-le
Ramène-le
Ramène-le

vers moi
vite vers moi
vers moi
vite vers moi

08 Au loin les collines ne changent guère
Au loin les collines ne changent guère (3x)
Mais moi, je n’ai pas su lui plaire!
C’est lui qui s’en va, cœur léger (3x)
Mais moi, j’ai mon chagrin à soulager
Même si mon coeur habite si loin (3x)
Mon bonheur, c’est l’étoile du matin
Bonnes gens, je peux le dire sans peur (3x)
Ses mots, je les grave dans mon cœur
09 Côté Atlantique
Les lames déferlent sur les vagues, mais
Sont retenues à jamais
Les nuages flottent dans le ciel, mais
Sont emportés par l’alizé
C’est tôt le matin, sur une plage dans le Sud
Du soleil et du vent, quelle journée nous attend!
Il fait frais après la longue nuit
Je respire, donc je suis …
Refrain
Je te salue, Soleil
Je te salue, Enfant
Faisons la course vers l’océan
Disons bonjour au vent
Chaud, le sable aux pieds
Et le soleil qui brûle
Mais côté Atlantique, m’amour
Il fait à peine jour …
Des maisons blanchies à la chaux
Que la Montagne assombrit tôt
Pêcheurs à canne et à chapeau
Lignes de pêche au fond des eaux
‘Papa’, me dit mon enfant, ‘y a des moules, que pour nous!’
J’aime la mer, mon enfant, j’aime le sable, j’aime tout!
Il fait frais après la longue nuit
Je respire, donc je suis …
Refrain
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10 Prière
Garde-moi une place sur terre
Laisse-moi me mettre à tes côtés
Fais qu’ici bas toute peur et toute joie
Seigneur, ne signifient rien pour moi
Les détours jalonnent ma route
Je m’égare à chaque fois
C’est toi Seigneur qui seul sais où me retrouver
Fais que je ne retombe plus jamais
Les jours qui passent sont fugitifs
Nos maisons ne sont que prêtées
Tous nos rêves à nous de richesse et de gloire
Fugaces comme des ombres noires
C’est grâce à toi que moi j’existe
Et tout ce que j’ai est emprunté
Les eaux paisibles en fin de route miroitent déjà
Seigneur, veux-tu y guider mes pas?
C’est grâce à toi que moi j’existe
Et tout ce que j’ai est emprunté
Les eaux paisibles en fin de route miroitent déjà
Seigneur, veux-tu y guider mes pas?
Seigneur, veux-tu guider mes pas?
11 Tout bleu
Entre chien et loup
On s’étonne de l’heure
Qui t’éloigne toujours de mon cœur
Qui peut savoir
Ce que je ressens
Qui peut savoir?
Tout ce que je vois, autour de moi
C’est tout bleu
Car tout ce que je veux, t’es tout ce que je veux
Ce soir
Le temps et le lieu
Assurent notre sort
De la naissance jusqu’à la mort
Qu’est-ce qui est juste
Qu’est-ce qui ne l’est pas
Qui nous le dira?
Tout ce que je vois, autour de moi
C’est tout bleu
Car tout ce que je veux, t’es tout ce que je veux
Ce soir
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Partout, tout bleu
Partout, tout bleu
Bleus, les nuages
Bleue notre lune
Bleue la fenêtre avec vue sur les dunes
Bleu est mon cœur et
Bleues mes pensées
Partout du bleu
Partout,
Partout,
Partout,
Partout,

tout bleu
tout bleu
tout bleu
et toi en bleu

Entre chien et loup
On s’étonne de l’heure
Qui t’éloigne toujours de mon cœur
Qui peut savoir
Ce que je ressens
Qui peut savoir?
Partout,
Partout,
Partout,
Partout,

tout bleu
tout bleu
tout bleu
et toi en bleu

12 Bas Karoo
Bas Karoo
Là, au fin fond de l’abandon
Bas Karoo
Et ses montagnes noires
Dans le bas Karoo
Où tu pensais à moi le soir
Je reviens enfin
Pour y vivre avec toi
Bas Karoo
J’y retrouve ton amour pour moi
Chaque soir
On se promène, enlacés
Toi et moi
On rêve déjà du lendemain
Dans le bas Karoo
Je veux vivre avec toi
Des floraisons de nuit
Croissant au-dessus
Le tout à travers la brume
Voilà l’image de ma nostalgie
Voilà pourquoi je reviens
Bas Karoo
Là, au fin fond de l’abandon
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Bas Karoo
Et ses montagnes noires
Dans le bas Karoo
Où tu pensais à moi le soir
Je reviens enfin
Pour y vivre avec toi
Avant le crépuscule
Se ferment les feuilles
Des soucis si fraîchement cueillis
Autant de jours qui doivent s’écouler
Avant d’être dans tes bras
Bas Karoo
J’y retrouve ton amour pour moi
Chaque soir
On se promène, enlacés
Toi et moi
On rêve déjà du lendemain
Dans le bas Karoo
Je veux vivre avec toi
13 Qui sait?
Loin, loin, tout au fond des bois, s’ouvre la porte d’un pays d’autrefois
De tranquilles jours heureux
Vie de rêve, et d’écoute muette
De la marche, celle du temps
Au crépuscule, quand l’espoir peut renaître …
Qui sait? Un pays paisible existe peut-être et
Qui sait? Un accueil pour réfugiés
Où l’errance peut prendre fin
Et s’il existe ...
Emmène-moi! Emmène-moi!
Loin, loin, tout au fond des bois, s’ouvre la porte d’un pays d’autrefois
Un jardin à finir
A la paix tout imparfaite
Au soleil timide, mais chaud
Viens, à genoux, finis la prière
Qui sait? Un pays paisible existe peut-être et
Qui sait? Un accueil pour réfugiés
Où l’errance peut prendre fin
Et s’il existe
Emmène-moi! Emmène-moi!
Dis-moi, si un pays paisible existe pour nous et
Dis-moi, s’il y a un rivage qui attend
Où l’errance peut prendre fin
Et s’il existe
Emmène-moi! Emmène-moi!
Qui sait ...
Qui sait ...
Un pays paisible existe peut-être et ...
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Bylaag 3
Terugvertalings (Afrikaanse vertalings van die Franse vertalings) volgens
CD-volgorde
01 Kinders van die wind
Die liedjie kom van ver af
Dit handel oor al die dinge van die lewe
Stories van skeepswrakke wat afdaal na
Die vol maag van die see
Vergete, al die woorde
Maar die wysie word nog gehoor
Dit herinner ons aan dae wat verby is
Tien of tienduisend jaar gelede
Refrein
Swerwers sonder ster
Soekers sonder hoop
Eindelik tot aan die einde van die tyd
Kinders wat deur die wind meegesleur word
Hul gesigte, name, drome
Dwarrel op die vier uithoeke van die aarde
Woorde wat deur die verloop van tyd vergeet word
Maar wat kinders kan raai
Refrein
Swerwers sonder ster
Soekers sonder hoop
Eindelik tot aan die einde van die tyd
Kinders wat deur die wind meegesleur word
02 Huisie by die see
Hut [wat uitkyk] op die oseaan
In my hut [wat uitkyk] op die oseaan, donker nag
Breek branders van alle kante
Teen die rots waarop dit wagstaan
En al die krag van ons oseaan
Die wind kla, sug, beween die lot
Van verlore siele, krete van die dooies
Altyd dwalend, verniet op soek na rus
’n Graf, die dood, wat waar was, wat vals is
Die vuur kraak, die kers maak vir ons lig
Buite word die geloei van die storm gehoor
Die ruite bewe, dit stormweer verwoed
Binne is dit veilig, droog en warm
In my hut [wat uitkyk] op die oseaan, donker nag
Breek branders van alle kante
Teen die rots waarop dit wagstaan
En al die krag van ons oseaan
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Die wind kla, sug, beween die lot
Van verlore siele, krete van die dooies
Altyd dwalend, verniet op soek na rus
’n Graf, die dood, wat waar was, wat vals is
Kom, nag! Slegte weer, wind, oseaan
Dis ’n hut wat nog lank sal staan!
Kom, nag! Slegte weer, wind, oseaan
Dis ’n hut wat nog lank sal staan!
03 Mannetjies Roux / Tonton avait une ferme en Afrique
Oompie se motor is net ’n ou masjien
Wat van ver af gehoor word wanneer hy op tyd kom
Hy neurie op pad wanneer hy op besoek kom
Hy’s oud en ek is jonk, maar ek haal gou in.
Oompie drink koffie en sy vrou tee
Hy tuur na die hemel, ’n mens weet nooit
En proe aan sy koffie met een oog goed toe
Om beter te kan droom oor almal wat toegejuig word
Refrein
Stuur ons net ’n bietjie reën
Oompie het reeds volgemaak
Seën my ma
Seën my pa en
Seën ons plaas onderaan die kontinent
Maar Oompie op sy plaas het die einde sien kom
Die son was sonder genade, die reën sonder opvolg
En toe die man van die bank wat nie weer "ja" sou sê nie
Net skuld wat hom oorweldig en sy drome op die vlug
Oompie se motor is net ’n ou masjien
Wat van ver af gehoor word wanneer hy op tyd kom
Wanneer die son opkom, is sy besluit geneem
In sy lande sonder kleur waarna sy grou oë kyk
Refrein
En indien julle soggens die lande oorsteek
Sal julle die geluid van sy masjien op die wind hoor
Maar Oompie hou van nou af sy oë toe
Om beter te kan droom oor almal wat toegejuig word
04 Lisa se klavier
Ek het ’n vriendin wat aan die punt van ’n kontinent woon, aan die rand van die
oseaan
Aan die voet van die eeue oue Tafelberg
Wanneer die son uitgedoof word, begin sy die mooiste melodieë speel
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Haar vingers ken die klawers: ’n pad in wit en swart
Hartseer of vreugde, of eindelose nostalgie
Sy verstaan al die pyn van ons harte
Refrein x2
Die stilte sak toe oor die stad, wat sy ore spits op die straathoeke
Waar Lisa se nagmusiek gehoor word
Wanneer sy begin speel, weet Lisa nie meer hoe om op te hou nie
Vir haar eindig die nag nooit nie, dus vertrek ’n mens nie
Terwyl daar nog ’n sigaret oor is nie
Ek drink ’n appelkoos kruietee, terwyl ek sit op haar balkon
En aan my voete is die Kaap in die nag, ’n donker see, liggies oral
Refrein x2
En in die straat daar onder, boemelaars en vriende vir altyd
Beweeg nie, lig die kop op, hul voete in die straatvullis
Hul ken die note wat by haar huis uitvlieg goed
Vroeg in die oggend, met die deure oop, terwyl die bure nog meer kla
Is dit Lisa wat die droom is van diegene wat sonder dak of wet leef
Refrein x2
05 Jantjie
Jantjie, gaan jy terugkom?
Catherine sit steeds en wag
Jantjie, gaan jy terugkom?
In die Kaap, sonder jou, sonder liefde
‘My geliefde uit die onder-Kaap
Wanneer die meisies hul mooi maak vir hul kêrel
Hoe verduur ’n mens dit, waarom hulle en nie ek nie?
Neem my hand en neem my saam
Na die wêreld van jazz vanaand
Jantjie, daar’s die Kaap en daar’s jy
06 Waterblommetjies
Waterblommetjies, in seisoen, à la carte
Waterblommetjies, gestoom, in die Kaap
Bredies, terroir-wyne, vrugteterte
Voordat jy aan die slaap raak ...
Hou my styf vas!
Die wind, my vriend, kom binne sonder klop
My hart sing sonder ophou
Kaap, ek groet jou met ’n ligte hart
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Kom saam met my na die koringlande
Ja, kom almal, julle sal verstaan,
My hart, ek het jou opgedra aan die wynland
Refrein
Die Tafel het sy tafeldoek oorgegooi
Volgens legendes wat voortduur
En op sy hange soek boemelaars skuiling
Die ou vuurtoring knip vir ons oog
Die Suid-Oos-wind waai die blare rond
Bekende paaie neem jou huis toe
Refrein
Die Kaap, die Kaap die mooiste Kaap
Breek my hart maar elke keer
Jou minnaars kom altyd terug na jou
Selfs wanneer die bote op die see uitvaar
Gelaai met snoek, vaar hulle nie ver uit nie
En kom terug na hierdie Kaap waar ’n mens hoop
Refrein
07 Ek verlang na jou
Altyd dink ek aan jou
Wanneer die wind my baie styf in sy arms vashou
Wanneer die wolke, die son en die wind en die maan my herinner: jy is nie meer
daar nie
En jy, dink jy aan my?
In die verre lande waar jou treë eggo
Wanneer die wolke, die son en die wind en die maan jou herinner: "sy is nie meer
daar nie"
Tier, wind! Bring hom terug na my
Tier, wind! Bring hom [gou] terug na my
Altyd dink ek aan jou
Ek dink daaraan om jou altyd stywer in my arms vas te hou
Wanneer die wolke, die son en die wind en die maan my herinner: jy is nie meer
daar nie
En jy, dink jy aan my?
In die verre lande waar jou treë eggo
Wanneer die wolke, die son en die wind en die maan jou herinner: "sy is nie meer
daar nie"
Tier, wind! Bring hom terug na my
Tier, wind! Bring hom [gou] terug na my

35

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

08 Al lê die berge nog so blou
In die verte verander die heuwels min
Maar ek kon nie guns in haar oë vind nie!
Dis hy wat weggaan met ’n ligte hart
Maar ek het my smart om te verlig
Selfs al woon my hart so ver
Lê my geluk in die môrester
Liewe mense, ek skroom nie om dit te sê nie:
Haar woorde graveer ek op my hart
09 Blouberg se strand
Branders breek bo-oor brander, maar
Word vir altyd teruggehou
Wolke dryf in die lug, maar
Word deur die [handels]winde weggewaai
Dis vroeg in die oggend, op ’n strand in die Suide
Son en wind, wat ’n dag wag vir ons!
Dis koel na die lang nag
Ek haal asem, ek leef/is
Refrein
Ek groet jou, Son
Ek groet jou, Kind
Kom ons hardloop in die rigting van die oseaan
Kom ons groet die wind
Warm is die sand by ons voete
En die son brand
Maar aan die kant van die Atlantiese oseaan, liefste
Is dit skaars dag
Witgekalkte huise
Wat die berg vroeg al verdonker
Vissers met stok en hoed
Vislyne in die diep waters
"Pappa," sê my kind vir my, "daar’s mossels, net vir ons!"
Ek’s lief vir die see en my kind, ek’s lief vir die sand, vir alles!
Dis koel na die lang nag
Ek haal asem, ek leef/is
10 Gebed
Hou vir my ’n plek op hierdie aarde
Laat my langs U staan
Gee dat hier op aarde alle vreugdes en vrese
Net illusie blyk te wees, Heer
Ompaaie is oral op my pad
En elke keer verdwaal ek
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Dis U Heer wat alleen weet waar om my weer te kry
Gee dat ek nie weer sal val nie
Die dae wat verbygaan, is vlietend
Ons huise word net geleen
En ons drome van rykdom en glorie
Gaan verby soos swart skaduwees
Dis danksy u wat ek bestaan
En alles wat ek het, is net geleen
Die waters waar rus is aan die einde van die pad blink reeds
Heer, wil u my voete daarheen lei?
11 Blou
In die skemer [idiomatiese uitdrukking: "tussen hond en wolf’" = skemer]
Is ons verbaas oor hoe laat dit is
Word jy ver van my hart weggeneem
Wie kan weet
Wat ek voel
Wie kan weet?
Al wat ek sien, rondom my
Is heeltemal blou
Alles wat ek wil hê, jy is alles wat ek wil hê
Vanaand
Die tyd en die plek
Verseker ons lot
Van geboorte tot sterfte
Wat is reg
Wat is nie reg nie
Wie sal ons dit vertel?
Al wat ek sien, rondom my
Is heeltemal blou
Alles wat ek wil hê, jy is alles wat ek wil hê
Vanaand
Refrein
Oraloor, alles blou
Oraloor, alles blou
Blou, die wolke
Blou ons maan
Blou die venster met uitsig op die duine
Blou is my hart en
Blou my gedagtes
Oraloor, alles blou
Oraloor, alles blou
Oraloor, alles blou
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Oraloor, alles blou
Oraloor, en [selfs] jy in blou
In die skemer [idiomatiese uitdrukking: "tussen hond en wolf" = skemer]
Is ons verbaas oor hoe laat dit is
Word jy ver van my hart weggeneem
Wie kan weet
Wat ek voel
Wie kan weet?
Oraloor,
Oraloor,
Oraloor,
Oraloor,

alles blou
alles blou
alles blou
en [selfs] jy in blou

12 Klein-Karoo
Benede-Karoo
Daar aan die eindes van verlatenheid
Benede-Karoo
En sy swart berge
In die Benede-Karoo
Waar jy in die aand aan my gedink het
Ek kom eindelik daarheen terug
Om daar saam met jou te leef
Benede-Karoo
Daar vind ek jou liefde vir my terug
Elke aand
Wandel ons arms om mekaar
Jy en ek
Droom reeds van môre
In die Benede-Karoo
Wil ek saam met jou woon
Blomme wat saans oopgaan
Die sekelmaan daar bokant
Dit alles [gesien] deur die mis
Dit is die beeld van my nostalgie
Daarom kom ek terug
Benede-Karoo
Daar aan die eindes van verlatenheid
Benede-Karoo
En sy swart berge
In die Benede-Karoo
Waar jy in die aand aan my gedink het
Ek kom eindelik daarheen terug
Om daar saam met jou te leef
Voor die skemer kom
Gaan die blare
Van die varsgeplukte gousblomme toe
Ewe veel dae moet verbygaan
Voordat ek in jou arms kan wees
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Benede-Karoo
Daar vind ek jou liefde vir my terug
Elke aand
Wandel ons arms om mekaar
Jy en ek
Droom reeds van môre
In die Benede-Karoo
Wil ek saam met jou woon
Refrein
13 Wie weet
Ver, ver, in die diepte van die bos, open die deur van ’n land van lank gelede
Van gelukkige, rustige dae
’n Droomlewe, en van stille beluistering
Van die aanstap van die tyd
In die skemer, wanneer hoop weer mag opvlam ...
Wie weet? ’n Vreedsame land bestaan miskien en
Wie weet? ’n Toevlug vir vlugtelinge
Waar swerftogte kan eindig
En as [die land/dit] bestaan ...
Neem my saam! Neem my saam!
Ver, ver, in die diepte van die bos, open die deur van ’n land van lank gelede
’n Tuin om te voltooi
Waarvan die vrede onvolmaak is
Waarvan die son skaam, maar warm is
Kom, op jou knieë, maak die gebed klaar
Wie weet? ’n Vreedsame land bestaan miskien en
Wie weet? ’n Toevlug vir vlugtelinge
Waar swerftogte kan eindig
En as [die land/dit] bestaan ...
Neem my saam! Neem my saam!
Sê vir my, of ’n vreedsame land vir ons bestaan en
Sê vir my, is daar ’n kus wat vir ons wag
Waar swerftogte kan eindig
En as [die land/dit] bestaan ...
Neem my saam! Neem my saam!
Neem my saam! Neem my saam!
Wie weet …

Eindnotas
1

Ek bedank graag vir Matthys Maree, inisieerder van die Afri-Frans-projek; my
UV-kollegas Bernard Odendaal, Cilliers van den Berg, Jackie du Toit en Eugène
Visagie vir hul insig en behulpsaamheid; Prof. Izak Grové, Marie Smit en Hanelle
Fourie vir definisies; Pieter Booysen vir tegniese bystand; Beate Gadinger en
Jolandi Bezuidenhout vir ondersteuning tydens die redigeringsproses.

2

“Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: Redet man zu ihnen, so übersetzen
sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.”
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3

Roman Jakobson onderskei in sy essay oor die linguistiese aspekte van vertaling
tussen intralinguistiese, interlinguistiese en intersemiotiese vertaaltipes. Sien
Brower (red.) (1959).
4

Sien Odendaal en Morgan (2009).

5

"Lisa se klavier": komponis Koos Kombuis; kopiereg Trapsuutjies Uitgewers.

6

"Jantjie" en "Waterblommetjies": komponis Anton Goosen; kopiereg Gallo Music
Publishers.
7

"Ek verlang na jou": komponis Jan de Wet; kopiereg EMI Music Publishing South
Africa.
8

"Klein Karoo": komponis Sias Reinecke/André Viljoen; kopiereg EMI Music
Publishing South Africa.
9

“Des te beter as die vertaler vertroud is met die outeur se werk: daardie
skeppingswêreld sal hom inspireer om die atmosfeer wat dit kenmerk in sy
vertaling te herskep. ’n Teks is in feite altyd intiem gekoppel aan ander tekste of
genres. Dit is bepalend vir die leser se sogenaamde “verwagtingshorison”, oftewel
die tipe karakters, situasies, plekke ens. wat hy verwag om te ontdek wanneer hy
’n onbekende teks opneem.”
10

“[…] ou mot à mot […] aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique
sans que le traducteur ait eu à se soucier d’autre chose que des servitudes
linguistiques.”

11

“La succession de ces accents d’intensité donne à chaque langue son rythme
propre […] Chaque groupe de mots prononcé sans arrêt, comme un seul mot,
prend un seul accent d’intensité, celui du dernier mot prononcé.”

12

Ander voorbeelde van sineresis: “il y a” (snit 01); “notre océan” (02); “entre
sans”, “de brochet” (06); “pays où” (07); “m’amour”, “Montagne assombrit”
(09); “t’es” (11); voorbeelde van diëresis: “oubliées”, “ rêves ” (snit 01); “toutes”
(02); “accablent” (03); “touches” (04); “cligne” (06); “serre” (07); “bonnes gens”
(08); “toute peur, toute joie” (10).

13

’n Verborge adjektief in predikatiewe vorm wat skynbaar as ’n bywoord van
wyse gebruik word.

14

Sautet, Claude, Les choses de la vie, 1970; letterlike vertaling: die dinge van
die lewe, dit waaruit die lewe bestaan; die klein dingetjies in die lewe; gebaseer
op die eponieme roman van Paul Guimard.

15

Die hoofkarakter, Pierre Bérard, se eerste huwelik het verbrokkel as gevolg van
’n nuwe liefde; hy onthou steeds grepe daaruit (vakansies, kinders, foto’s). Sy
nuwe verhouding is egter ’n onvergenoegde een: hy word ernstig beseer in ’n
motorongeluk, en onbewus daarvan dat hy besig is om te sterf, beplan hy om aan
die verhouding te werk, maar sterf voordat dit kan gebeur.
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16

[...] la mer est à la fois l’image de la vie et celle de la mort.

17

Sien Descartes (2009). Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica 2007
Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica.

18

Die Universiteit van Pretoria het jare gelede met ’n tweetaligewoordeboekprojek (Frans-Afrikaans en Afrikaans-Frans) begin; die publikasie, onder leiding
van Hélène du Preez, verskyn eersdaags.

41

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

//Gãuwa dwaal vennag: Anna M. Louw
se Kroniek van Perdepoort ondergrawe
deur trieksters en transdans1
Gitte Postel, vertaal deur Marius Crous
Department of Language and Literature, Nelson Mandela
Metropolitan University

Abstract
So far, Kroniek van Perdepoort (1975) by Anna M. Louw has been read mostly as
a novel that is firmly embedded in the plaasroman (farm novel) tradition and
focusing on Christian values, especially the Seven Deadly Sins. When studied
from a different viewpoint, however, it appears that subtle but structural
references to San culture and literature undermine this interpretation. The
ambiguous San discourse offers an alternative to strict binary oppositions like
good and evil; past and present; and centre and margin.

Opsomming
Kroniek van Perdepoort (1975) van Anna M. Louw is tot op hede veral gelees as
’n plaasroman wat handel oor die sewe doodsondes. Maar by nadere beskouing
blyk dit dat daar subtiele maar strukturele verwysings in die teks is na die kultuur
en die literatuur van die San wat hierdie lesing ondermyn; hierdie dubbelsinnige
diskoers bied ’n alternatief vir die streng tweedeling tussen goed en kwaad,
tussen voorheen en nou, en tussen sentrum en marge.

Inleiding
Anna M. Louw is nie die eerste wat haar laat inspireer het deur die kulturele
erfgoed van die San nie. In die Afrikaanse literatuur was daar nog altyd sprake
van vertalings of verwerkings van oorgelewerde verhale, met of sonder
bronvermelding. Dikwels word San-erfgoed toegepas om aan die eksotiese Ander
of die verlede vorm te gee, waardeur die afwesigheid van die San beklemtoon
word. Van Vuuren (2003) wys daarop dat ’n bewussyn van die kwesbaarheid van
die eie Afrikaanse taal en kultuur ’n rol speel in die bewondering vir die
“uitgestorwe” San. In ander tekste, soos byvoorbeeld die gedigte van
Stockenström en Opperman, word die kennis van die San geïnternaliseer en
toegepas om ’n eietydse universele condition humaine weer te gee (Van Vuuren
2003).
Nogtans het literêre historici dit moeilik gevind om genoegsame erkenning te gee
aan die invloed van San-tekste op die Afrikaanse literêre kanon. Een van die
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redes is waarskynlik dat beide die grense van die kanon asook die grense van die
begrip “literatuur” (Van Vuuren 1996) verbreed sou moes word. Namate daar
meer sprake is van internalisering, soos dit die geval is by Kroniek van
Perdepoort, word dergelike kwessies verder op die agtergrond geskuif. Die Sanerfgoed word in so ’n geval ’n onderdeel van ’n ongedifferensieerde intertekstuele
ruimte “in which all signifying practices […] exist in the consciousness of writers
and readers” (Andrews 1991:300; ook Van Vuuren 2008). In dergelike tekste kan
dit miskien die signifying practices self wees, dit wil sê, die kaders waarbinne
betekenis gegenereer word, wat dit lastig maak om die San-invloede op
Afrikaanse tekste te kan identifiseer.
In 1975 toe Kroniek van Perdepoort verskyn het, het daar nie as sodanig ’n
Khoisan-gemeenskap in Suid-Afrika bestaan nie. Daar was wel die
bevolkingsgroep bekend as “Kleurlinge” wat volgens ’n amptelike verslag van
1976 nie oor ’n aparte kultuur en godsdiens beskik het nie (Theron 1976). Net
soos in die literatuurkritiek is daar in die alledaagse lewe min aandag geskenk
aan die Khoisan-erfgoed, selfs nie eens deur die afstammelinge van die Khoi of
die San self nie. Eers in die tagtiger- en negentigerjare van die 20ste eeu het
daar hernieude belangstelling opgevlam in daardie deel van hul identiteit toe die
bevolking van Namakwaland ’n hofsaak gewen het om te voorkom dat
gemeenskaplike grond opgedeel sou word (Smith 2002). In 1992 wys die
antropoloog Alan Barnard as een van die eerstes daarop dat in die eietydse SuidAfrika tog wel Khoisan-elemente in die “Kleurlingkultuur” aangetref word, en
veral op die platteland. Tien jaar later word kragtens wet die Kommissie vir die
Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en
Taalgemeenskappe in die lewe geroep en in dié kommissie verteenwoordig twee
van die 18 lede die Khoisan-gemeenskap van Suid-Afrika (Die Presidensie 2003).
Maar in 1975 was daar nog nie sprake van sulke erkenning nie. Tog is daar toe
alreeds verwysings in Kroniek van Perdepoort na die aanwesigheid van erfgoed –
gefragmenteerd en indirek, maar beslis struktureel. Dit word geïnternaliseer
sodat dit ’n universele dimensie verkry, maar op so ’n wyse dat terselfdertyd die
marginalisering daarvan in sowel die literatuurgeskiedenis as die daaglikse
(Christelike) werklikheid in die teks weerspieël word.
Watter San-tekste spesifiek hier ter sprake is, is meestal nie agterhaalbaar nie en
ook nie van belang nie; hulle vorm deel van die “field of transpositions of various
signifying systems” (Kristeva 1984:59) wat die leser tot sy of haar beskikking
het.2 In dié geval word nie alleen verhalende tekste hieronder geskaar nie, maar
ook rituele tekste; dit wil sê, ’n vaste narratiewe struktuur waarvolgens ’n ritueel
voltrek word. Binne die kader van hierdie roman gaan dit veral oor die rites de
passage, oftewel rituele wat help om vorm te gee aan die oorgang na ’n nuwe
lewensfase (geboorte, volwassewording, huwelik en dood), waardeur die individu
en samelewing beskerm moet word teen die gevare wat daarmee saamhang (Van
Gennep 1961). Van Gennep bevind dat dergelike rituele universeel van aard is en
gekenmerk word deur drie fases: ’n fase van skeiding, waarin die individu
afgeskei word van sy vorige staat van bestaan; ’n liminale fase, wat gekenmerk
word deur ambiguïteit en gevaar, waarin die individu hom in ’n niemandsland
bevind tussen die een en ander staat; en ’n integrasiefase, waardeur die individu
sy of haar nuwe bestaan binnegelei word.
Hierdie rite de passage is nie alleen ’n ritueel nie, maar ook ’n verhaal. Die
drievormigheid “dramatizes the transition by creating a margin, a boundary
between the two states concerned, and transferring the individual across from
one to another” (Fontaine 1986:25) en word bowendien dikwels ingebed in
allerlei mites. Andersins kan nierituele tekste ook ’n rituele funksie vervul. Die
ooreenkomste tussen orale vertellings en rituele is al meermale aangetoon
(Lewis-Williams en Pearce 2004; Niles 1999; Elsbree 1991; Lincoln 1989). Rituele
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en orale literatuur het dit gemeen dat daar by die uitvoering ’n direkte kontak en
gevolg is, en volgens Lewis-Williams en Pearce (2004:189) kan dit die verskil
tussen die narratiewe en rituele teks volledig ophef. Of soos hulle dit stel: “In
societies such as the San it is the performance of the myth that counts. In that
way, myth is like ritual; its performance is a ritual.” In albei gevalle (vertelling en
ritueel) steun die narratiewe proses op drie kernaspekte: bestaande verhale of
verhaalstrukture; die kundigheid en die talent van die verteller; en die
ondersteuning en reaksie van die publiek. Gevolglik is geen vertolking presies
dieselfde as ’n ander nie en laasgenoemde is, aldus Niles (1999), essensieel vir
die sosiale funksie van sowel ritueel as vertelling; beide “encourage continuity in
the identity of the group not through fossilized words and gestures, but rather
through an interplay of fixed form and variation.” Onder die invloed van die
veranderinge in die samelewing kan klein, oppervlakkige variasies deur die loop
van die tyd die onderliggende struktuur van die ritueel of die verhaal wysig.
Sodoende kan die verhaal en ritueel “ease a group’s response to social pressures
that challenge its systems of thought and urge change upon it” (Niles 1999:1212).
Alhoewel die direkte kontak tussen verteller en lede van die publiek in die geval
van geskrewe tekste ontbreek, het ook geskrewe tekste en rituele ’n belangrike
gemeenskaplike kenmerk. Elsbree meen dat beide literatuur (in die breë sin van
die woord) en ritueel behoort tot “the primary means we employ to structure
ourselves and our societies and to generate the semantic systems which go
beyond both self and society”. By skrywers wat hulle tussen twee kulture bevind
en wat bewus is van die “conflicting or differing ritualized ways” waarin die
werklikheid ervaar word, kan literêre tekste die vorm en funksie hê van ’n ritueel
(Elsbree 1991:1-4). Dit beteken dat ook literêre tekste kan bydra tot die logiese
konstruksie of rekonstruksie van ’n sosiale identiteit (kyk bv. Lincoln 1989). Die
dubbele funksie van sowel literatuur as ritueel waarna Elsbree verwys, naamlik
die vormgewing van ’n samelewing en terselfdertyd die uitstyging bo die vorm,
waardeur selfrefleksie moontlik is, word in Kroniek van Perdepoort by uitstek
benut. Die betekenis van die roman word hoofsaaklik gegenereer deur ’n spel met
konvensies wat vraagtekens plaas by die primêre teenstellings waarop ’n
wêreldbeskouing geskoei word. Dit gaan hier nie net meer oor literêre konvensies
soos dié van die plaasroman nie, maar ook oor rituele konvensies.
Begrafnisrituele en ander rites de passage speel in Kroniek van Perdepoort ’n
belangrike rol, veral omdat die gebruiklike verloop daarvan (die verhaalstruktuur,
as‘t ware) deurbreek word. Ten slotte word konsepte soos goed, kwaad en duiwel
ondergrawe deur hul pluriformiteit en ambiguïteit te beklemtoon.

Verbode terrein
Die spanning tussen ’n persoonlike of maatskaplike perspektief en ’n perspektief
wat die betreklikheid daarvan laat blyk, word in Kroniek van Perdepoort
uitgebeeld deur ’n spanningsveld te skep tussen die fokalisasie of perspektief van
(een van) die personasies en dit wat gefokaliseer word, veral met betrekking tot
die fisieke omgewing. Die fisieke, natuurlike omgewing vertoon kenmerke wat
verwys na ’n alternatiewe diskoers wat die beperktheid van die blikveld of
interpretasiekader van die fokalisator beklemtoon. Dit is in wese ’n visuele
metafoor vir die spanninge waardeur ’n koloniale samelewing gekenmerk word en
kan miskien makliker deur die beeldende kuns geïllustreer word as deur ’n teks.
Die analise wat vervolgens bespreek word, is deur W.J.T. Mitchell van ’n skildery
van August Earle en is insiggewend in dié verband.
In Imperial landscapes (1994) dui Mitchell aan hoe in die skilderkuns ’n
alternatiewe diskoers hom manifesteer binne ’n dominante en skynbaar geslote

44

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

ideologiese kader. Die uitbeelding van landskappe, as genre in die skilderkuns, is
uitermate ideologies gelade. Die groei van die genre hang in Europa ten nouste
saam met die groei van die koloniale magte; die konfrontasie met die onbekende
roep die behoefte op om die bekende vas te vang. Die bekende word nog
vertrouliker deur dit in bepaalde genrereëls vas te vang: “pittoresk”, byvoorbeeld,
is ’n landskap wat bekyk word deur die oë van ’n roofdier (Appleton 1975): op die
voorgrond aan weerskante is bome of bosse wat beskutting bied aan die kyker,
en in die middel is daar ’n vergesig of deurkykplek “to provide deep access”
(Mitchell 1994:16). Die kader op die voorgrond verwys dan weer na die kader van
die skildery self, sodat ’n veilige afstand geskep word. Ook vreemde landskappe
word volgens hierdie reëls geskilder, waardeur die vreemde die bekende
heeltemal absorbeer. Deurdat die inheemse bewoners en hulle gebruike in die
oop vergesigdeel geplaas word, weerspieël so ’n skildery by uitstek die
magsverhouding tussen die kolonis as strategiese roofdier en die gekoloniseerde
as sy weerlose prooi. So beskou, vertoon die landskap in ’n hoë mate ’n
ooreenkoms met die plaasroman van die jare twintig en dertig van die 20ste eeu,
waarin eweneens die vreemdheid van Afrika geabsorbeer word in koloniale of
Europese konvensies en magsverhoudings (mens/natuur; grondeienaar/arbeider)
(Coetzee 1988; Coetzee 2000).
Mitchell se lesing van ’n skildery van Augustus Earle, Distant view of bay of
Islands, New Zealand (ca. 1827) lewer bewys dat ’n subtiele verdraaiing van die
genrereëls ’n heeltemal ander beeld kan oplewer. Op die voorgrond van ’n
boomlose landskap staan ’n Europese ontdekkingsreisiger met sy rug na die
kyker en staar in die verte in. Regs van hom, op ’n afstand, staan in plaas van ’n
boom wat as beskutting sou moes dien aan die kyker, ’n houtbeeld “that stares
back into the space of the beholder”. Hierdie beeld, betoog Mitchell (1994:25),
“may stand ‘in the place of’ the repoussoir, but it does so only to show that
convention is displaced by something else”. Waardeur die konvensie vervang
word, blyk duideliker te wees nadat eksterne kennis bygebring word. Die kennis
dat hierdie beeld in Maori-kultuur gebruik word om oor die verbode gebied
(tabooed territory) te waak, plaas die kern van die skildery buite die skildery en
maak sodoende ’n ander, onsigbare ruimte “sigbaar”. In plaas daarvan om na die
blikveld van die ontdekkingsreisiger te kyk, word die kyker se aandag getrek na
dit wat hy nie sien nie en wat verbeeld word – nie verbeeld kan word nie – deur
die skilder, naamlik die “visual field of the Maori, that is beyond the frame, out
here in the dark with us” (Mitchell 1994:26).

Augustus Earle: Distant view of the bay of Islands, New Zealand
Bron: National Library of Australia
Mitchell se interpretasie word nog verder versterk deurdat die inheemse
bevolking nie as die verre eksotiese Ander in die deurkykgebied geplaas word nie,
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maar hulle as draers in die domein van die ontdekkingsreisiger bevind, of eintlik
selfs tussen die kyker en die reisiger deurloop. Een van hulle kyk in dieselfde
rigting as die beeld, sodat die abstrakte betekenis van die beeld ’n lewende,
eietydse dimensie kry, wat hom in die domein van die ontdekkingsreisiger bevind.
In plaas van die almag van die skilder en kyker word só beide se beperkings
beklemtoon en representeer dit wat wel uitgebeeld word, die tipiese
(post)koloniale vermenging van eie en vreemde (kyk bv. Bhabha 1994).
Ook in Kroniek van Perdepoort vind daar ’n subtiele verdraaiing van die
genrereëls plaas, en bevind ’n belangrike deel van die interteks hom buite die
blikveld van die fokalisators. Kroniek van Perdepoort is tot nou toe veral beskou
as ’n boek wat vanuit ’n Christelike oogpunt handel oor die filosofiese en
psigologiese aspekte van goed en veral van kwaad (Minnaar 1977; Cloete 1980;
Steenberg en Minnaar 1985). Aanvanklik is dit beskou as ’n voortsetting van die
tradisionele plaasroman (Kannemeyer 1983) en ’n bevestiging van die Christelike
leer, en dit is veral in terme hiervan dat die teenstellings gedefinieer is. Minnaar
skryf in dié verband:
Dit is te verwagte dat die religieuse motief skering en inslag sal wees in ’n
verhaal oor die sonde. Dié motief impliseer die bedrywigheid van die Bose
in sy verskeie gedaantes; bygeloof, ongeloof en sinisme; Boeddhistiese
leringe, nihilisme; ook verskillende verduisteringe van die Christelike
religie. (Minnaar 1977:123)
Deur die loop van jare het kritici steeds klem gelê op hoe Kroniek van Perdepoort
van die tradisie en stereotipering in die plaasroman afwyk (Kannemeyer 1983;
Brink 1987) of dit selfs ondermyn (Van der Merwe 1994; Coetzee 2000). En
inderdaad het die kinship metaphor soos deur Van den Heever gebruik (’n
vrugbare moeder aarde en ’n hardwerkende vader-boer bring saam
kinders/vrugte voort wat die ewige kringloop van die lewe verseker (Postel
2006)), in Kroniek van Perdepoort grotendeels verdwyn en die metafoor wat in
die plek daarvan gekom het, is: “hoogmoed is die vader van alle sondes.”3
Stamvader Koos Lotriet, alias Koos Nek, verteenwoordig die hoogmoed. Sy
sondige nakomelinge is Jan (afguns), Attie (vrekkerigheid), Kobus (gulsigheid),
Klaas (traagheid) en Chris (wellus), wat op hulle beurt weer ’n generasie
voortgebring het van (manlike) woede: Jaco en die ander, gemarginaliseerde
kleinseuns, Fielies en Kolie.
Daar is ook ’n politieke keersy as gevolg van hierdie omkering van waardes.
Volgens Van der Merwe (1998) suggereer Kroniek van Perdepoort dat hoogmoed
en sy ses nasate die Afrikaner-bolwerk van binne af aantas. Kroniek van
Perdepoort kan beskou word as ’n allegorie waarin die bereik van die Afrikanerideaal tegelykertyd die verval (“die val”) in hom bevat. Dit is ’n boodskap wat
sterk ooreenkomste toon met die 17de-eeuse Lucifer van Joost van den Vondel
(1979). Vondel was van mening dat politieke rampe meestal die gevolg was van
persoonlike hovaardigheid. Hoogmoed is in Vondel se geval veral “heerssug”:
“een bijzondere vorm van hoogmoed die erin bestaat dat de mens een hogere
status nastreeft dan God voor hem bedoeld heft” (Rens 1979:12). In Lucifer is dit
die duiwel self met sy hoogmoed wat tot ’n val kom; in Kroniek van Perdepoort is
dit die mens wat val, terwyl die duiwel in tallose gedaantes bly ronddwaal.
Maar Kroniek van Perdepoort is net so min as Vondel se Lucifer bloot net ’n
politieke allegorie. Op ’n persoonlike vlak is dit ’n boek oor die strewe na
perfeksie en die omgaan met beperkinge; oor dogmas en onmag. Koos Nek, wat
vanuit die Kaap na die binneland getrek het om sy eie paradys en dinastie te stig,
moet uiteindelik tog toegee dat die wêreld hom nie toelaat om sy planne ten volle
uit te voer nie. Die bewys hiervoor is sy seuns wat almal op hul eie manier ’n
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ontvlugting soek uit die lewe wat vir hulle (deur hulle vader) gegee is, en
gevolglik op onverenigbare teenstellings uitloop. Selfs hulle opstand is halfhartig
en misluk – hulle bly vassteek in ’n soort puberale verset teen ’n afwesige
outoriteit. Die herinnering, die verlede, wat in vroeëre plaasromans die
binneruimte en die waardes daarvan onderskraag (Coetzee 2000), ontaard in
Kroniek van Perdepoort in ’n mynveld. Tog is dit nie Kobus se “vervloekte
geheue” wat hom tot selfmoord dryf (Minnaar 1977:114) nie; ook is dit nie Koos
se simboliese val nie. Betekenisvol is veral die kis wat oopbars en leeg blyk te
wees, maar slegs die eksterne verteller lewer hieroor kommentaar:
Die kis het op die sy gelê en half uitmekaar, dit was te verstane. ’n Kolonie
glasige insekte met lang bleek pote wat in die hoek krioel, kon, ten dele,
verantwoordelik gewees het. Van die oorspronklike inhoud van die kis is
daar geen teken nie. Behalwe ’n paar hande vol growwe grond. Of
beenmeel? (68)4
Sou die leser ná die lees van die boek terugkeer na hierdie terloopse opmerking
aan die begin, kan hy tot die gevolgtrekking kom dat hy op ’n dwaalspoor geplaas
is. Dat Koos Nek so prominent onthou word deur die personasies en daarmee
saam ook die mag van die verlede, is net ’n illusie. Dit gaan nie hier oor Koos Nek
nie. Wat ook al van hom geword het – opgevreet en dan herrese (soos Jesus of
Heitse Eibib) – hier is hy nie meer nie; sy afwesigheid word ironies verbeeld deur
die leë praalgraf in die middel van Perdepoort en leë kis wat uitmekaar val. (En is
dit nie juis hierdie besef wat Kobus na sy geweer laat gryp nie? Wat het hy gesien
toe hy nie meer vir Koos Nek kon sien nie?)
Dit wat buite die fokuspunt lê, kan nou tot beeld gevorm word: grotendeels
onsigbare teendiskoerse kan sigbaar gemaak word deur hulle te plaas aan die
rand van die blikveld van die fokalisators. Die ontbrekende lyk en graf van Koos
Nek kan vergelyk word met die ontbreking van die beskuttende boom op die
skildery van Earle. Die liniêre stamboom van Van den Heever wat grond en
Afrikaner aan mekaar verbind (Coetzee 1988; Coetzee 2000), word vervang met
die boom op die graf van die basterseun Fielies – en deur Oompie Danster, wat
tydens sy dans as’t ware uitkyk oor ’n onsigbare tabooed territory. Oompie
Danster se geskoffel wat deur Minnaar afgemaak word as ’n duiwelse bygeloof,
kan aldus, soos Brink (1976:159) tereg opmerk, uitkring tot die spil waarom die
roman draai.

Satang dwaal vennag
Tydens die lykwaak vir Fielies begin Oompie Vaalwater te vertel van die spook
wat vir hom helder oordag beveel het om die biesieshut van sy oorlede vader aan
die brand te steek. Dan kom Oompie Danster binne, “Hy kyk na g’niemand nie,
maar prakseer al met sy kierie op die vloer tot hy sy staan kry: eers brom hy net:
umm-ma-umm … dan, al leunende op die kierie, die ou agterwerk ver uitgestoot,
begin skoffel hy op maat” (237). Ta’Jehanna wys hom tereg ("ôs issie heidings
tesame nie, dis die dood”), maar hy “voel ondersteuning van die ander lede van
die geselskap” en hou nie op nie. Hy begin “’n rympie uit die klippe” te prewel:
Brand die bossie brand.
Satang dwaal vennag.
Oog verloor en ramkattand.
Satang dwaal vennag. (237)
Kinders dans om hulle heen, Ouma Oumeid begin haar hande te klap, en as
ta’Jehanna ontsteld dreig om te vertrek, voel Willem Frey verplig om Oompie
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Danster “te verwilder”. Buite hoor hulle hom voortdurend “brom en skoffel”.
Wanneer Mietjie laat in die nag inkom, slaap die ander al, maar Oompie Danster
staan steeds buite en dans en sing:
Brand die bossie brand
Weglê nog die voordag
Kry jou koers na sterreland
Satang dwaal vennag ... (250)
“'Oompie Danster,'” […] sê Mietjie besorgd, “'Jy moenie sukke goet sing nie. Wil
jy sien ek tug jou?'” Sy stamp hom dan êrens na binne toe waar hy “dadelik
omval”. Sy maak dan vir haar ’n bed op in een van die ander hutte en gaan lê en
begin huil. “Sy voel haar inniglik een met Oompie Danster – in allenigheid, in
boosheid, in die donkerte wat sy voel uitsak oor die ganske aarde” (250).
Daar is iets tragikomies aan Oompie Danster in sy eensame volharding. Sy
geskoffel herinner aan die transdans waarmee die San-sjamane in kontak tree
met die gode en geeste, selfs al lyk dit asof sy dans niks meer is as ’n verloopte,
kragtelose spieëlbeeld daarvan nie. Bowendien lyk sy lied, met die woord Satan
daarin, in teenstelling te wees met die spirituele erfgoed van die San.
Die teks is vermoedelik ’n optekening van ’n bestaande teks deur Louw, maar
terselfdertyd verwys die tipering daarvan as “rympie uit die klippe” moontlik na
die afdeling “Klipwerk” in Nuwe Verse (1956) van N.P. Van Wyk Louw.5 “Klipwerk”
was deel van die verskynsel, in die vyftigerjare van die 20ste eeu, toe Afrikaanse
digters skatte ontdek het in die destydse “volkskultuur”, en Van Wyk Louw se
bydrae daartoe was vir die populariteit van hierdie soort vers van
deurslaggewende belang (Van Zyl 2003). Die skatkamer was in wese die orale
literatuur van die Kleurlinggemeenskap wat ook elemente uit die literatuur en
kultuur van die San bevat het (Van Zyl 2003). Ou San-verhale het op twee
maniere behoue gebly: enersyds het die sendelinge en etnoloë hulle opgeteken
en oor die wêreld versprei, waar hulle opgeneem is in die Westerse, geskrewe
kanon – veral in Suid-Afrika. Die beroemdste hiervan is die /Xam-mites en –
verhale wat deur Bleek en Lloyd (1911) opgeteken en vertaal is.6 Maar ook die
vierdelige Boesmanstories van Von Wielligh (1919-1921), allerlei vroeëre
reisbeskrywings en sendinggeskrifte en die beroemde rotstekeninge was ’n groot
bron van inspirasie vir digters, skrywers en skilders (Van Vuuren 2008).
Andersyds is die kultuurgoed ook mondelings oorgelewer, en dit het ’n onderdeel
geword van ’n “Kleurlingkultuur” wat, soos reeds genoem, destyds nie amptelik
bestaan het nie. Dat Louw die aandag vestig op die San-diskoers via “’n rympie
uit die klippe” illustreer die ingewikkelde verhouding wat bestaan met betrekking
tot daardie deel van die Suid-Afrikaanse erfgoed. Louw se verwysing na
“Klipwerk” bring die intertekstuele invloed van orale literatuur op die geskrewe
Afrikaanse literatuur in herinnering, met selfs ’n vingerwysing na die invloed van
die San-mitologie op Kroniek van Perdepoort self.
Maar dit is meer as net dit. Het Anna M. Louw die bekendheid van N.P. Van Wyk
Louw se werk nodig gehad om die gemarginaliseerde orale literatuur vir die leser
sigbaar te maak? Of probeer sy so die skriftelike erfgoed en die orale tradisie
weer by mekaar uit te bring? Die verwysing na “Klipwerk” gee sowel die
onvermydelike vermenging van kulture weer as die gespletenheid in die wyse
waarop daarmee omgegaan word. Oompie Danster self tree ondertussen op as
die draer op die skildery, as die een wat hom binne die domein van die
fokalisators bevind, maar agter hulle rug aan die ou erfgoed van die eksotiese
Ander ’n eietydse lewenskragtigheid gee – ongeag die feit dat hy in deur die oë
van die omstanders ’n gemarginaliseerde en onaansienlike posisie inneem. So
ontstaan daar ’n ontwarring van “eie” en “vreemde” binne ’n skynbaar geslote
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diskoers, wat vervolgens van nader beskou sal word. Dié verwarde opeenhoping
van sake is een van die belangrikste temas in die roman.

Die skelmgod //Gãuwa
Wat sien Oompie Danster terwyl hy dans? En waarom dans hy tydens Fielies se
lykwaak? Hoewel daar in die literatuur oor die San-rituele waarvan ek kennis dra,
geen melding gemaak word van danse as spesifieke begrafnisrituele nie, het
sjamane wel alles met die dood te maak. Chidester (2002:15) noem sjamane oral
die wêreld oor “the masters of death”. ’n Sjamaan moet tydens sy eie inisiasie
as’t ware sterf en herbore word voordat hy homself ’n sjamaan mag noem, en
danksy hierdie ervaring is hy in staat om heen en weer te reis na die wêreld van
die dooies en uiteindelik afgestorwenes op hul weg soontoe te begelei. By die San
dans sjamane in die eerste plek om met //Gãuwa kontak te maak (Guenter
1999). Barnard (1992) skryf dat //Gãuwa ’n term is wat heelwat in Khoisan-tale
voorkom en wat sowel “God” as “duiwel” of “geeste van die dooies” kan beteken.
Die geeste van die dooies is in beginsel boosaardig en een van die pligte van die
sjamaan is om die gemeenskap teen hulle invloed te beskerm. As godheid is
//Gãuwa, ondanks klein variasies in karakter en benaming, by alle San-groepe
aanwesig. Hy word verbind met die spirituele aspekte uit die alledaagse lewe,
met sake rondom lewe en dood: in die besonder jagtogte, healing en rites de
passage (Guenter 1999; Barnard 1992). Veral laasgenoemde twee blyk in dié
verband betekenisvol te wees.
//Gãuwa is geen bose of goeie god nie, maar is egter net so skelm soos sy
mitiese eweknie, /Kaggen. By die /Xam het sowel die mitiese personasie as die
godheid die naam /Kaggen, maar by ander San is //Gãuwa die goddelike eweknie
van die skelm.7 //Gãuwa is lastig en soms gevaarlik, maar nie boosaardig nie, en
is uiteindelik lewensbelangrik. Hy is “unpredictable, quixotic, morally and sexually
ambiguous; he may be feared and revered, taunted and cursed; he may bring
game and health, death and disease; he may be evil and good” (Guenter
1999:117). Maar die ambiguïteit is nie as sodanig deur Westerse etnograwe
geïnterpreteer nie. Hy word dikwels voorgestel as ’n kwaai gees of godheid en as
’n kollektiewe voorstelling van die geeste van die dooies.8 Guenter (1999:35)
meen die rede daarvoor is dat //Gãuwa verwar is met die bekende Khoi-godheid
//Gaunab, ook soms omskryf as “the great evil-doer”. Vermoedelik is hy dieselfde
wat deur Barnard (1992: 257-159) //Gâuab genoem word: ’n naam wat gebruik
word vir “the evil God, the evil aspect of the good god, the evil spirits, or the
spirits of the dead”. Christelike Namas gebruik die naam //Gâuab om na Satan te
verwys; inderdaad blyk dit dat hy eerder beter inpas in ’n Christelike goedkwaad-dichotomie as die meer dubbelsinnige //Gãuwa.
Toe die meer vloeibare en veranderlike opvattinge in die geloofsisteem van die
San9 in kontak kom met die Christelike leer, het daar maklike versmelting
plaasgevind. Barnard (1992:264) vertel dat die San ’n sodanige buigsaamheid in
hulle geloof het dat “ideas and stories are easily assimilated without threat to the
belief system as a whole. […] Religious notions have a fluid character which has
led historically to cross-cultural uniformity and at the same time to intra-cultural
diversity.” Die dubbelsinnigheid en vloeibaarheid het van die begin af vir
etnograwe op speurtogte gesit, veral om die twee diskoerse weer van mekaar te
skei (Hewitt 1986). Maar ook vir die San self het die Christelike en tradisionele
opvattinge nie altyd met mekaar gerym nie. Waar die dubbelsinnigheid rondom
//Gãuwa sonder probleem aanvaar is in die ou opvatting, ondermyn die
assosiasie van dié godheid met die ondubbelsinnige boosheid in die koloniale
situasie sy reeds wankelende selfbeeld. Gaishe, een van Guenter se informante,
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was lid van die Sendingkerk en het hom voortdurend negatief uitgelaat oor sy eie
kultuur. Gaishe se lidmaatskap van die kerk
had heightened his sense that the old beliefs were false and tainted […]
with evil and sin. The presence of sin with mankind, from birth to death,
was something of an obsession of the Calvinist evangelist […]. Gaishe also
reached the unsettling conclusion that the Bushman trickster divinity
//Gãuwa and Satan were one and the same. (Guenter 1999:23)
Ook ’n ander informant blyk beïnvloed te wees deur die Christelike opvattinge oor
Satan. Tydens die uitvoering van ’n rituele dans het hy die trans-gedeelte
oorgeslaan, deels omdat hy “uneasy” gevoel het oor “this phase of the ritual since
it is informed with //Gãuwa whom he has come vaguely and disconcertingly to
identify with Satan” (Guenter 1986: 265).
Dit is dus heel moontlik dat Oompie Danster probeer om in ’n beswyming te raak
om so die bose invloed van Fielies se gees (en van ander dooies) te probeer
afweer, en/of om //Gãuwa, wat hy Satang noem, aan te spreek as deel van sy
taak as begeleier van die rites de passage, sodat hy Fielies se oorgang na die
ander wêreld behoorlik kan begelei. In die teks van die lied is daar verwysings na
San-opvattinge en –rituele rondom die dood, soos om mense gou te begrawe en
dat die geeste van die dooies na die sterrehemel opstyg (Guenter 1986). Oompie
Danster tree hier op as iemand wat krisisbeheer moet uitoefen; sowel die lyk wat
begrawe moet word as die siel wat oorgeneem moet word; en diegene wat rou,
bevind hulle in die een of ander krisis (Chidester 2002), en die rituele moet die
sosiale orde herstel wat deur die dood versteur is.10 By die San blyk dit dat
kontak maak met //Gãuwa nie net ’n nuttige daad is nie, maar ook ’n baie
moeilike en moedige een, want “it requires strength and courage to seek out
//Gãuwa, who is believed to lurk somewhere not far beyond the dark perimeter
that surrounds the noctural, fire-lit dance circle” (Guenter 1999:116). Daarom
word ’n sjamaan tydens sy dans ondersteun deur die mense wat om hom sit en
hom deur middel van sang en handeklap help. Van Rooyen (1995:54) skryf dat
dit vir die sjamaan slegs moontlik is om in die trans in te gaan “deur ’n
gesamentlike mobilisasie van die n/um [= magiese energie – GP] van al die lede
van die gemeenskap rondom die vuur.” Maar Oompie Danster kry tydens die
verrigting van sy goeie daad weinig ondersteuning. Selfs al is sy Satang
waarskynlik nie dieselfde Satan wat daardie nag by Klaas besoek aflê nie, wil die
vrome Ta’Jehanna nóg met Satan nóg met die heidendom wat aan //Gãuwa kleef,
geassosieer word. En dus word Oompie Danster “verwilder”, wat sowel
“weggejaag” as “buite die beskawing geplaas” beteken, waar hy alleen in die nag,
buite die formele gesigsveld, in die tabooed territory buite die kader van die
skildery van Earle, sy handelinge voortsit.
Kroniek van Perdepoort bring hierdie miskende, verloënde ruimte weer op die
voorgrond - danksy die intertekstuele relasies met Santekste en –rituele. Heel
gewone dinge soos die maan, die rivier, die sterre en die wind kry deur die
intertekstuele verbande ’n ongewone betekenis wat nie net die fisieke ruimte
inklee nie, maar ook invloed blyk uit te oefen op die onderskeie personasies.
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Adriana: meisie, vrou, of padda?
/Kaggen was die eerste sjamaan op aarde (Lewis-Williams 2004). Hy het die
maan gemaak en gee daarmee saam iets skelms aan die maan. Die maan gee lig
en is gunstig vir die jagtog, maar kan ook die wild help ontsnap; hy is
gewelddadig, maar ook alwetend. Net soos /Kaggen en //Gãuwa word die maan
geassosieer met die dood, maar ook met inisiasierites, vrugbaarheid en
weergeboorte (Barnard 1992). Die suidelike San glo dat die siele van die
oorledenes na die maan gaan, waar hulle weer tot lewe gewek word, en as die
maan vol is, word hulle weer op die aarde vrygelaat om opnuut te kan lewe
(Hewitt 1986).
Tydens die belangwekkende Vrydagnag op Perdepoort is dit volmaan. Die maan
werp sy lig oor Perdepoort; plaas alles in ’n ander perspektief; lyk sowel vals (31)
as hinderlik (29, 229 e.v.); is vervreemdend (242); en benadruk, soos ons hierna
sal bekyk, Adriana se kwesbare maar ook gevaarlike staat as pubermeisie. Ook
die rivier, waar Adriana haar so tuis voel en waar die twee belangrike
ontmoetings tussen Chris en Adriana plaasvind, beklemtoon Adriana se puberteit.
Die rivier is nie alleen die domein van Adriana nie, maar, deur intertekstuele
verbande, ook van !Khwa, wat die personifiëring is van water en van //Gãuwa.
Adriana se verbondenheid met die maan (230) en die rivier dui dus op sowel haar
eie volwassewording as die gevaar wat sy as puber inhou vir die omringende
kulturele orde.
In teenstelling met heelwat ander samelewings was die inisiasierite van meisies
vir die San heel belangrik. Dit sluit aan by Van Gennep (1960) se driefasemodel
van die rite de passage. ’n Meisie wat vir die eerste keer menstrueer, moet haar
afsonder van haar gesin en tydgenote en vir ’n tyd lank buite die dorp afgesonder
word in ’n hut. Daar bevind sy haar, sowel in tyd as ruimte, in die riskante gebied
van die liminaliteit, ’n niemandsland tussen kultuur en natuur. Alleen die strenge
navolging van die rituele kan daarvoor sorg dat sy daarna volledig as vrou na die
kultuurdomein terugkeer en in die domein opgeneem word. Sou sy egter die reëls
oortree, sou sy in plaas daarvan “become absorbed into pure nature” (Hewitt,
1986:79). Dit het nie net vir haar gevolge ingehou nie, maar ook vir haar
naasbestaandes: verskillende verhale vertel hoe !Khwa ongehoorsame meisies en
haar familie in paddas verander, en hul besittings in grondstowwe waaruit hulle
gevorm kon word (Hewitt 1986; Lloyd 1989). Dit was dus vir iedereen van belang
dat die ritueel streng volgens die bepalings uitgevoer moes word.
Naas die sosiale transformasie van die kind na volwassene gaan hierdie verhale
ook, net soos die rites de passage self, oor fundamentele teenstellings tussen
goed/kwaad; binne/buite; kultuur/natuur. Water speel hierin ’n belangrike rol:
volgens Lewis-Williams (1997:199) was water in die wêreldbeeld van die /Xam
die ontmoetingsplek tussen die bekende en die onbekende.11 Water het
vernuwende en omvormende kragte wat deur die sjamane aangewend word. Die
rivier is, as niemandsland, die domein van ambivalente wesens, wat beide
heilsaam en gevaarlik kan wees – gevaarlik in die sin van orde (kultuur) te kan
omsit in chaos (natuur). !Khwa, /Kaggen, //Gãuwa, roofdiere, paddas, naderende
vreemdelinge, sjamane en menstruerende meisie word almal hieronder ingedeel
(Hewitt 1986). By die vroulike inisiasierite is //Gãuwa bowendien ’n personasie in
die rituele teks:
[//Gãuwa] hovers about the menstrual hut as a male, making sure the
proper rules are observed (a role assumed among the /Xam by !Khwa […].
One rule in particular he enforces: to keep away men, especially young
men, whom he deems his rivals, having taken a proprietal as well as
wooing attitude to the secluded young woman. (Guenter 1999:117)
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Twee eenderse verhale oor /Kaggen verwys na die vroulike inisiasierite. /Kaggen
gooi ’n stukkie van sy suster (seun) wat deur leeus (bobbejane) doodgemaak is,
in die rivier en gee dit tyd om te groei. Hy gaan ’n paar keer kyk en probeer om
dit ongesiens te doen; want sodra die kind hom sien, sal sy die water invlug.
Uiteindelik as hy dink die tyd is ryp (“she seemed to be a young woman”), keer
hy terug met ’n velskort en ’n karos, of /koroko, sluip ongesiens nader en gryp vir
sus (seun) voordat sy (hy) kan vlug. Moenie bang wees nie, sê hy dan, want ek is
jou broer (vader). Dan gee hy vir die kind die klere en neem die herborene saam
terug huis toe (Hewitt 1986:205-6). Die rol van /Kaggen in hierdie verhale is dié
van beskermheer van die lewe en die maatskaplike orde: hy wek diegene wat
deur wilde diere doodgemaak is, weer tot lewe; hy laat die kind haar periode van
afsondering deurloop sodat sy veilig ’n volwassene kan word; en deur haar te
klee, laat hy haar terugkeer na die kultuurdomein.
Op die Vrydagoggend volg Chris vir Adriana as sy met die paadjie afloop na die
rivier toe. Hy vind haar bikini op die oewer. Adriana sien hom en vra hom om die
bikini vir haar te gooi. Hy weier, en daag haar uit, en uiteindelik kom sy naak uit
die water uit. Chris skrik, gooi vinnig ’n handdoek om haar skouers en wend sy oë
van haar af. In hierdie fragment verenig Chris in homself sowel die wilde roofdier
(“net ’n oomblik het Chris se oë vraatsugtige wolwe geword”) (136) as familielid
(geen broer, geen vader, maar wel die broer van haar vader) wat haar daaraan
herinner dat sy by hom hoort (“Vir wat is jy skaam? Jy’t dan voor my
grootgeword” (136)) en probeer dat sy aan die heersende norme konformeer
(“die kind moet aantrek voor daar iemand kom!” (136)). Maar die aand, opnuut
by die rivier, breek die roofdier in Chris weer los. Hy sou Adriana verkrag het as
(benewens Adriana se krag) die vervormde gesig van die maan en die geur van
verrotting hom nie gehinder het nie, wat ’n verwysing is na die San-mite wat die
ontstaan van die dood in verband bring met verkragting (= nie beskermd te wees
nie) van ’n maagd.12
Chris dra die teenstrydighede van //Gãuwa in hom: enersyds wellustig en
onbeskaamd en andersyds beskermend. Hy is enersyds /Kaggen wat ’n karos
maak en om haar skouers sit en andersyds !Khwa wat ’n ongedeerde tuiskoms
probeer verhinder. /Kaggen en !Khwa, soms verenig in //Gãuwa, staan vir die
ewewig tussen stabilisering en transformasie. /Kaggen torring aan die grense van
die menslike orde, maar beskerm nietemin die lewe. !Khwa versterk die menslike
orde deur die lewe te bedreig (Hewitt 1986; Guenter 1999). Sowel Chris as
Adriana behoort tot die kategorie van wesens wat balanseer op die grens tussen
verskillende wêrelde, en oefen sodoende ’n invloed op hierdie ewewig uit. Chris is
met sy ambivalensie en sy spirituele gawes (140-41) soos ’n sjamaan wat
bemiddel tussen bedreiging en dreiging, en vervul ’n belangrike rol tydens rites
de passage. Adriana is die meisie wat besig is om ’n vrou te word. Sy steur haar
nie aan die morele waardes en verwagtinge van haar ouers nie en begin reeds
paddakenmerke te vertoon (135). Sy is die “half-kind, half heks, half vrou-dier”
(142) wat huis toe gebring moet word en onskadelik gestel moet word.
Maar Adriana se inisiasie staan nie op sy eie nie. Net soos die dans van Oompie
Danster en alle rites de passage is die inisiasierite “a patterned performance
whose purpose is action to achieve transformed individuals but whose effect is to
demonstrate the power of traditional knowledge and legitimise a continuing social
order” (La Fontaine 1986:179). Tegelykertyd bied elke transformasie, en dus ook
hierdie een, nie alleen die moontlikheid vir die bestendiging van die sosiale orde
nie, maar ook vir verandering. Net soos by /Kaggen is daar ’n positiewe kant aan
Adriana se kinderlike normloosheid. Ook /Kaggen is half-kind, half-dier en halfheks; sy magiese en kreatiewe kragte as sjamaan is deels toe te skryf aan die feit
dat hy hom van elke sosiale rol kan onttrek. Inderdaad, “in his very freedom (…)
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he finds a realm of possibility for re-arranging the order of things” (Hewitt
1986:154). In die San-mites kan vrou-meisies vernietigend van aard wees, maar
terselfdertyd ook skeppend: die meisie wat die sterre en die Melkweg maak om
die weg na die huis te verlig, doen dit terwyl sy in die inisiasiehut is (Bleek en
Lloyd 1911). Maar wat doen Adriana? Sal sy die gedoemde tradisie van die
Lotriet-familie voortsit of sal sy vir haar ’n nuwe tuiste kies? Die toekoms van
Perdepoort hang grotendeels van haar af.
Dit wil voorkom asof Chris onwillekeurig die versteuring van die sosiale orde
afwend: sy asosiale gedrag versterk die sosiale samehang van die Lotriets. Deur
Adriana se verbintenis met Jaco word ’n toekomsbeeld geskep waarin die huidige
kultuur van geslotenheid, teenstellings en geweld voortgesit word. ’n Ander
interpretasie wat die eerste nie soseer teenspreek nie, is ook moontlik: Chris het
gefaal. Hy kan haar nóg teen homself nóg teen sy teenstander Jaco beskerm.
Perdepoort sal daarom verder verval en uiteindelik terugkeer tot sy natuurlike
staat. Dat hierdie transformasie al ’n geruime tyd aan die gang is, blyk wel uit die
leë blombeddings, die wilde perde en die groot klomp paddas.
Noudat dit blyk dat die verwikkelinge tussen Chris en sy niggie as ’n
onwillekeurige inisiasierite beskou kan word, is die vraag of die raaiselagtigste
episode in die boek, naamlik Koos se nagtelike besoek aan Kobus, nie op
dieselfde wyse geïnterpreteer kan word nie. “Gee my vanaand iets waaroor ek jou
weer kan respekteer,” sê Koos toe hy vir Kobus saamneem met die geweer in die
hand. Wil hy vir Kobus doodskiet, soos Kobus vrees? Of was dit net ’n droom
waarin Kobus “dood” staan voor die dood wat ’n seun sterf voordat hy ’n man
word en Koos met die geweer staan vir die jagter in die ou inisiasierites wat die
San-seuns begelei? Kobus se gevoel van verlies aan identiteit in die aanwesigheid
van die maan, paddas, water en die onbeheerste natuur (210), alles kenmerkend
van die liminale fase, wys in daardie rigting. So ook die gevoel wat telkens
terugkeer, naamlik dat hy die kans misgeloop het deur op die vlug te slaan.
Kobus het die transformasie nooit deurloop nie en het dus nooit volkome
volwasse geword nie. Een insiggewende detail in dié verband is dat hierdie rites
dien om die jongmans te help om te sosialiseer en verantwoordelikheid te leer,
maar ook om hulle te wys op die aanwesigheid en die belang van //Gãuwa
(Guenter 1986). Ook Chris, wat by homself en by sy vroulike lusobjek “die
stigmata van volwassenheid” afstootlik vind (135), is nog steeds nie geïntegreer
in die domein van die volwassenes nie, laat staan Jan en Klaas. Ook Attie blyk,
wanneer ons die uitstappies na sy broers vergelyk met die avonture van die
skelm /Kaggen, te skrik vir die transformasie wat ’n belangrike onderdeel daarvan
sou kon uitmaak. In hierdie geval gaan dit oor die transformasie wat byna
vergelykbaar is met die Christelike wegwas van sonde, wat ’n ontbrekende ritueel
is wat vir Attie eksistensieel sonder ’n tuiste laat.13

Die n!ao van Lucifer
Oompie Danster se transdans word mettertyd eintlik ’n verwysing na die goue
draad in die roman, naamlik na die transformasies in die algemeen, en die
dubbelsinnige rol van //Gauwa ten tye van rites de passage in die besonder.
Perdepoort is tydens die drie dae wat beskryf word, voortdurend in ’n liminale
staat, met sowel die onbegrawe dooies as die nie-geïnisieerde lewende
personasies. Dit lei daartoe dat bestaande grense vervaag en sekerhede
ondermyn word. Vanuit ’n San-perspektief is dit nie onverdeeld ongunstig nie:
“Through the amibiguity acknowledged and celebrated during the liminal phase of
the transition rites, which reverberates through all Bushmen religion, belief, and
society, polarities are suspended, between men and women, old and young,
human and animal,” skryf Hewitt (1986:75). Maar vir die meeste
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romanpersonasies word die onsekerheid wat die vervaging van grense oproep,
geassosieer met iets duiwels, met as die hoogtepunt Klaas se nagtelike besoeker.
Die woord duiwel kom dikwels in die teks voor en word aan natuurlike elemente
gekoppel. Noudat dit egter duidelik is dat Satan en //Gãuwa weliswaar nie
identies is nie, maar wel verwisselbaar in naam en dat //Gãuwa veral sy invloed
uitoefen tydens die liminale fase van rites de passage, hel die hele teks oor na die
ander kant: miskien aanbid Oompie Danster nie die duiwel nie, maar roep die
Lotriets //Gãuwa aan, sonder dat hulle dit weet.
Perdepoort gaan heeltemal anders daar uitsien as alles wat onder die duiwelse
noemer geskaar word, met ander oë bekyk word. Dikwels word die wind duiwels
genoem; voorgestel as iets met ’n eie wil, ’n plaaggees wat die mense se angs
aanjaag (103, 122, 145, 241), verwar (60, 195) en treiter (199, 241) en Koos
Nek se herbegrafnis belaglik en bykans onmoontlik maak (60-67). Die
skelmagtige wind kan egter ook van Fielies afkomstig wees. Volgens sowel LewisWilliams en Pearce (2004) as Hewitt (1986) ken die San aan elke mens ’n
bepaalde soort weertipe of wind toe wat tydens belangrike momente in daardie
persoon se lewe opsteek, byvoorbeeld by geboorte en dood: “each person has a
wind associated with him, cold and harsh, or warm and pleasant […]. When a
person died his wind blew, removing the footprints from the ground” (Hewitt
1986:41). Hierdie persoonsgebonde wind heet N!ow of N!ao en word as ’n
positiewe krag gesien. By die begrafnis van Fielies, wat gelyktydig met dié van
Koos Nek en dus tydens dieselfde winderige omstandighede plaasvind, blyk die
mense hulle nouliks aan die storm te steur: slegs een keer word daar verwys na
’n “onstuimige” wind (70).
In die geheel gesien het die duiwel (veral in die gedaante van Vondel se Lucifer)
en Fielies meer ooreenkomste as wat op die oog af die geval blyk te wees. Vondel
en Louw het dit gemeen dat hulle in ’n tyd leef wat enersyds bepaal word deur ’n
absolutistiese mag wat sterk steun op God se genade, terwyl dit andersyds
“krioelde van allerlei soorten aanslagen tegen het gezag” (Rens 1979:13). Vondel
skryf sy lewenslange bewondering vir opstandigheid hieraan toe, wat in sy oë
sowel geregverdig as ongeregverdig kon wees. In ongeregverdigde vorm is die
opstand die gevolg van die genoemde heerssug; ’n vorm van hoogmoed waarin
die mens meer wil wees as wat God wil toestaan. Heerssug staan by Vondel
“vaak in nauw verband met het probleem van het eerstgeboorterecht waaraan
door ouderlijke, in laatste instantie goddelijke wil afbreuk wordt gedaan” (Rens
1979:13). Lucifer kom daarteen in opstand dat God die mens bo hom wil stel.
Maar ook Kroniek van Perdepoort gaan oor die skending van eersgeboortereg.
Koos slaan vir Jan oor, Attie verwerp vir Kolie, en Kobus verloën vir Fielies, wat
terwyl hy nog lewe, sy magtelose woede rig teen die vader wat hom nie erken
nie, maar in die dood die grond opeis wat hom toekom. Of sy “opstand”
geregverdig is, hang af van wat ons beskou as ’n Godgegewe orde. Kroniek van
Perdepoort bied geen antwoorde daarop nie. Die ou orde is onvoldoende, dit is
duidelik, maar ’n nuwe orde kan nog nie heeltemal vorm aanneem nie.

Slot
Danksy die intertekstuele verwysings na die San-mites en –rituele kan Kroniek
van Perdepoort uiteindelik gelees word as ’n roman oor die onvoltooide rite de
passage van ’n kultuur, soos verbeeld deur die onvoltooide herbegrafnis van Koos
Nek en die onvoltooide inisiasie van verskillende personasies. Onvoltooide rituele,
dit wil sê rituele wat bly vassteek in die liminale fase, is ’n bedreiging vir die orde,
dui op ’n gebrek aan vertroue in die orde en bied die moontlikheid tot
verandering. ’n Onvoltooide ritueel in ’n teks is soos die deurbreking van
genrekonvensies: die leser word geprikkel om die konstruksies van sy of haar
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samelewing opnuut te beskou (Postel 2008). Hier vervul dit die genoemde tweede
funksie van sowel die literatuur as die ritueel, naamlik “to generate the semantic
systems which go beyond both self and society” (Elsbree 1991:1). Wanneer die
orde van die huidige samelewing nie meer voldoende is nie, sal uitgewyk moet
word na ’n groter geheel om daaruit ’n nuwe orde te kan skep.
Godsdiens kan hierin ’n belangrike rol vervul. Ellis en Ter Haar (2004:164) meen
dat die godsdiens deur die loop van die tyd bewys is “to be one of the two most
important mechanisms for managing change in any society, in individuals and en
masse”. Die transdanser word ook wel beskou as ’n “agent of social change”
(Guenter 1975). Ondersoeke onder San-landarbeiders in Botswana toon aan hoe
die transdans ’n kragtige en verenigende simbool was in ’n tyd toe
akkulturasieprosesse allerlei ekonomiese, politieke en sosiale veranderinge tot
gevolg gehad het. Daarby hoort ook ’n veranderende selfbeeld: “the identification
of the trance dancer with ‘Bushmanness’ has the effect of revitalising the self
image held by the farm Bushmen. It becomes positive and assertive, offsetting
the worthless and inferior self image hitherto held by the majority of the farm
Bushmen” (Guenter 1975:165).
Vir Oompie Danster se gehoor is dit moontlik nog te vroeg om ’n San-identiteit te
kan laat herleef, maar dit lyk ook nie of dit die doel van die dans is nie. Vanuit ’n
ruimer perspektief roep Oompie Danster, net soos Kroniek van Perdepoort in
geheel, vrae op oor die (on)mag van taal en fokalisasie, veral aangesien die “eie”
en “vreemde” so onlosmaaklik met mekaar verstrengel word. Wanneer //Gāuwa
Duiwel genoem word, is hy dan nog //Găuwa? As ’n sjamaan nie as sjamaan
erken word nie, is hy dan nog ’n sjamaan? Wanneer ’n meisie binne die
narratiewe struktuur van ’n inisiasierite ordeversteurend optree, versteur sy dan
ook die orde wanneer die verhaal nie vertel word nie? In hoeverre, kortom, strek
die mag van uitsprake maak en sien? Bestaan daar iets daar buite wat wanneer
dit as’t ware slaap, weer tot lewe gewek kan word as dit benoem word? Of
miskien nie heeltemal slaap nie en sy invloed ongesiens uitoefen? Vanuit ’n
postkoloniale perspektief is die belangrikste vraag dan waarskynlik: as jy vir
//Găuwa Duiwel noem, is die duiwel dan nog wel die duiwel? En indien nie, wat
dan?
Dergelike vrae word nóg belangriker, aangesien tyd, net soos vele ander aspekte,
iets heel betrekliks was in die Khoisan-diskoers. Net so min as wat daar ’n
duidelike skeidslyn bestaan tussen die gode en mense of tussen goed en kwaad,
bestaan dit tussen die mitiese oertyd waarin al die diere nog mense was en die
moderne tyd (Barnard 1992). Sekere verhale het vroeër, en selfs nou, geen
afgeskeide tyd en ook geen eie afgeskeide ruimte nie:
Therianthropic humans, whose place should be in primal time, crop up on
frontier farms and have their dealings with Boer baases. […] Tricksters are
found in all of the narrative types, crossing back and forth between the
different mythological scenarios. (Guenter 1989:37)
Verlede en hede, asook die verskillende ruimtes, vloei ineen; die mitiese verlede
is “a time that spills over in the present” (Guenter 1989:15). Een wêreldbeeld
(die voortsetting van die oerwêreld tot in die hede) word weerspieël in ’n Sanhervertelling van Genesis. In hierdie weergawe word Adam en Eva nie uit die
paradys verban soos in die Joods-Christelike weergawe nie, maar lei die ontstaan
van dood en seks slegs noodsaaklikerwys tot harde werk en pynlike
swangerskappe (Guenter 1989). Die “sondeval” is hier dus slegs een verandering
in omstandighede, en nie, soos in Genesis, ’n breuk met die verlede en ’n
definitiewe verlies van ’n Heimat nie. Allerlei beelde uit die vloeibare San-diskoers
tree op as signifiants van ’n steeds aanwesige, tydlose, alternatiewe wêreldbeeld
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wat deur die teks voorkom. Dit ondermyn die fondamente waarop die mag, maar
ook die ondergang, van die Lotriets gebou is: die begrensing en beheersing van
ruimte en tyd en die streng binêre opposisie van eie en vreemde, goed en kwaad.
Die toelating van die dubbelsinnige en kreatiewe magte van //Gãuwa of /Kaggen,
net soos die dubbelsinnigheid van ’n eie identiteit, sou waarskynlik heel goed
“helend” kon inwerk, en nie net vir die mense van Ertmanstasie nie. Die
dubbelsinnigheid van die San-diskoers maak in elk geval die grense tussen goed
en kwaad meer poreus, maar ook dié tussen vroeër en nou, en ek en ander.
Volgens John (2005:19) suggereer Louw se latere roman Vos (1999) “dat die
ortodoks-Christelike spiritualiteit nie voldoende is om in die Afrika-konteks ’n
volwaardige, spirituele verhouding met die landskap te fundeer nie”. Net so wek
Kroniek van Perdepoort die suggestie dat die innerlik verdwaalde Lotriets eers in
staat is om ’n “tuiste” te kan vind wanneer hulle buite die ortodoks Christelike
diskoers beweeg en sien wat daar vir hulle nog meer in hul omringende
(spirituele) ruimte te vinde is. Soos Mietjie probeer om tot haar kleinkinders deur
te dring dat hulle blanke bloed onlosmaaklik deel is van hulself en dat hulle goed
daarna moet omsien, wil dit lyk asof Kroniek van Perdepoort daarop uit is om aan
te toon dat die (Suid-) Afrikaanse literatuur en spiritualiteit skatpligtig is aan
sowel Lucifer en Jesus as /Kaggen, in ’n orde en landskap wat naas Goddelik ook
//Gãuwaans blyk te wees.
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Eindnotas
1

Hierdie artikel is ’n verwerking van ’n hoofstuk uit my proefskrif (Postel 2006).

2

Vir my interpretasie van bepaalde simbole en verhaallyne sal ek naas die werk
waarvan Louw kennis gedra het, ook gebruik gemaak van verskeie resente
bronne.
3
Die kinship metaphor, naamlik hoogmoed, is die vader van alle sondes; dit val
onder die tipe wat Turner onderskei as “causation as progeneration”, wat weer
afgelei is van “conditions are parents and results are offspring” (Turner 1987:28,
139 e.v.).
4

Na die aangehaalde gedeeltes uit Kroniek van Perdepoort sal net met ’n
bladsynommer verwys word.
5

Wium van Zyl, persoonlike korrespondensie, 2004.

6

Alhoewel die vertaling nie altyd betroubaar blyk te wees nie (Van Vuuren 2008)
word die materiaal nog steeds as van waarde beskou (Deacon en Dowson 1996;
Lewis-Williams 1981, 1996). Andrew Bank toon aan die hand van ander geskrifte
van Bleek aan dat laasgenoemde ook ’n oortuigende evolusionis was met sterk
rasgesentreerde opvattings. Wat die gevolg van sy ideologie was op sy, ook
volgens Bank, “remarkable” ondersoek na die San-tale en –mites, sal nog
ondersoek moet word (Bank 2000:177).
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7

Ek sal, om onderskeid te tref tussen personasie en godheid, laasgenoemde
benamings gebruik.
8

Vgl. bv. die invloedryke studie van Schapera (1930:186-95).

9

“[C]onsistency is […)] an epistemological quality conspiciously absent from
Nahro belief” (Guenter 1986:246).

10

Die antropoloog Jennifer Hockey verwoord dit as volg: “In ritual process
associated with death, at a time of potential chaos and incompleteness, the
symbolic manipulation of objects, space and indeed the corpse itself, can serve to
transform the present experience of confusion and loss by placing it within the
context of a set of meanings which resonate throughout the entire cultural
system” (Hockey 1990:89).

11

Die /Xam verdeel die wêreld in ’n spirituele domein (A) en ’n domein van die
alledaagse lewe (B). Die domein van die alledaagse lewe bestaan uit (1) die
kamp, gekenmerk deur sosiale aktiwiteit, orde, samewerking en healing dance;
(2) die jaggrond, gekenmerk deur (wilde) diere (veral die leeu), onbekende
mense, gevaar en onvoorspelbaarheid; en (3) water, of die waterbron, waar die
inwoners van (1) en (2) mekaar toevallig ontmoet, al dan nie. Die ontmoetinge
kan sowel gunstig as gevaarlik wees. Ook die domeine A en B word deur water
met mekaar verbind (Lewis-Williams 1997).

12

Maan verkrag die maagd Haas en gee haar vervolgens die boodskap dat die
mens-diere sal herleef. Uit woede sê Haas egter dat almal moet sterf, waarop
Maan, as hy dit hoor, Haas se lip oopklief en Haas op haar beurt Maan se gesig
verbrand deur haar klere bo die vuur te verhit. Die spore daarvan dra Maan nog
steeds op sy (volgens Chris, “gekneusde”) gesig (Guenter 1989:51 e.v.). Guenter
beklemtoon dit dat die verkragting ’n belangrike onderdeel was van die mite,
alhoewel dit in latere weergawes ontbreek.
13

Hewitt (1986) analiseer ’n hele aantal verhale oor /Kaggen en ontdek hierin
vaste strukture. In die verhale het goed en kwaad, gevaar en veiligheid, net soos
in die beskrewe kosmologie, ’n duidelike ruimtelike komponent. /Kaggen se
belangrikste karaktertrek in sy konfrontasie met die buitewêreld is hebsug. Die
reël wat hy deurgaans oortree, is diefstal en betreding (“trespassing”): die
ongeoorloofde betreding van die domein van ’n vreemdeling. Hy kry daar rusie,
uitoorlê sy teenstander, of vlug, en keer terug na sy gesin vir orde, veiligheid en
rus. Hy saai chaos en verwarring alleen buite sy eie domein. As hy terugkeer,
steek hy altyd die rivier oor wat die kamp van die buitewêreld skei, en word daar
weer homself; hy was homself, versorg sy wonde, en haal sy magiese vere af, en
wanneer hy verkwik voel, keer hy terug na sy huis toe. Dit wil voorkom asof Attie
se uitstappies na sy broer op Vrydae ook hierdie patroon herhaal. Ook hier
verdeel die rivier die tuisdomein van die buitewêreld, al is dit opvallend en
betekenisvol dat Attie se buitewêreld ook sy broers insluit. Maar Attie lê nie soos
/Kaggen sy hebsug af sodra hy tuis is nie. Die oomblik van die rivier oorsteek
word nie beskryf nie; sy transformasie vind nooit plaas nie. Attie is dus /Kaggen
sonder die korrigerende tuisbasis.
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Die stand van die demokrasie in SuidAfrika: ’n kritiese perspektief
Chris Nelson
Fakulteit Krygskunde, Universiteit van Stellenbosch

Abstract
More than fifteen years since South Africa made a full transition toward an
inclusive democracy many South Africans are proud of the success achieved.
However, there are many observers who are concerned about whether the
democratic model is successful and whether all actors are still committed to
maintaining it and adher ing to its values and principles. The first group believes
that particularly the Mbeki government did not adhere strictly to the basic rules of
democratic governance during its two terms of office and took measures that
concentrated power in the executive, used the legislature as a mere rubber stamp
and at times undermined the judiciary for narrow political ends . A second group
declares that our democracy is hampered by inherent structural shortcomings
traceable back to errors of judgement during the constitutional summit preceding
the formal transition. A third group believes that previous governments' poor
performance in eradicating the socio-economic disparities in South African society
are a serious hindrance to successful democratic consolidation, and a fourth
group that a democratic political culture has not yet firmly taken root amongst all
South Africans.
This article attempts to identify those universally accepted conditions or
requirements necessary for successful democracy in order to determine whether
our young South African democracy meets them. It is concluded that conditions
such as a historic democratic legacy, regular free and fair elections, a two- or
multiparty system, interest articulation, civil rights and freedoms, civil
responsibilities, and individual and organisational autonomy are important
prerequisites, as are a literate, educated citizenry, division of power, separation
of power, civil control over the military, media freedom , a predominantly market
economy, respect for the social contract, limited cultural cleavages, a high level
of socio-economic development, and equal distribution of political resources are
essential. The current dispensation satisfies only some of these requirements, and
some only partially. The concern of many observers regarding the prospects for
successful democratic consolidation cannot, therefore, be wholly dismissed.

Opsomming
Meer as vyftien jaar nadat Suid-Afrika die volle oorgang na ŉ inklusiewe
demokrasie gemaak het, is baie Suid-Afrikaners trots oor die sukses wat bereik
is. Daar heers egter kommer by talle waarnemers oor die vraag of die
demokratiese model wel geslaagd is en steeds deur alle akteurs in stand gehou
en die waardes en beginsels daarvan onderskryf word. Die eerste groep
waarnemers meen dat veral die Mbeki-regering nie die spelreëls van
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demokratiese regering gedurende sy twee termyne nagekom het nie, maar
maatreëls ingestel het wat mag toenemend in die uitvoerende gesag
gekonsentreer het, die wetgewende gesag ŉ blote rubberstempel gemaak het en
die regsprekende gesag soms vir eng politieke doeleindes ondermyn het. ŉ
Tweede groep verklaar dat demokrasie gekortwiek is deur inherente strukturele
tekortkominge wat teruggevoer kan word na oordeelsfoute tydens die
grondwetlike beraad wat die oorgang na demokrasie voorafgegaan het. ŉ Derde
groep beweer dat die swak vordering deur vorige regerings om die sosioekonomiese ongelykhede in die Suid-Afrikaanse samelewing uit die weg te ruim,
ŉ ernstige struikelblok in die weg van suksesvolle demokratiese konsolidasie is,
en ŉ vierde groep dat ŉ demokratiese kultuur nog nie stewig onder alle SuidAfrikaners posgevat het nie.
In hierdie artikel word die universeel aanvaarde noodsaaklike toestande of
vereistes van ŉ suksesvolle demokratiese bestel ondersoek ten einde ons jong
Suid-Afrikaanse demokrasie daaraan te toets. Daar word bevind dat ŉ
demokratiese historiese erfenis, ŉ twee- of veelpartystelsel, gereelde vrye
verkiesings, die reg op belange-artikulasie, burgerregte en -vryhede,
burgerverantwoordelikhede, en individuele en organisatoriese outonomie
belangrik is, asook ŉ geletterde, opgevoede burgery, magsverdeling,
magskeiding, burgerlike beheer oor die gewapende magte, mediavryheid, ŉ
oorwegend mark-ekonomie-stelsel, respek vir die sosiale kontrak, beperkte
kulturele klowings, ŉ hoë vlak van sosio-ekonomiese ontwikkeling en gelyke
verspreiding van politieke hulpbronne essensiële vereistes is. Die huidige bedeling
voldoen aan etlikes hiervan of glad nie, of slegs gedeeltelik. Die slotsom is dus
dat talle waarnemers se kommer oor die vooruitsigte vir suksesvolle
demokratiese konsolidasie in Suid-Afrika nie heeltemal ongegrond is nie.

1. Inleiding
Meer as vyftien jaar nadat Suid-Afrika die volle oorgang na ŉ inklusiewe
demokrasie gemaak het, heers daar ŉ gevoel van trots en tevredenheid onder
talle Suid-Afrikaners oor die sukses wat met hul jong demokrasie bereik is. Dit is
veral die feit dat vier vrye en regverdige verkiesings sedert 1994 gehou is wat as
rede vir die gevoel van trots vermeld word. Verder word die suksesvolle
onderhandelings tussen politieke partye en bewegings wat ideologies radikaal met
mekaar verskil het, na vyftien jaar steeds positief ervaar. Ook word die wyse
waarop ŉ nuwe demokratiese grondwet opgestel en in werking gestel is vir ŉ
politieke dilemma wat deur talle waarnemers sowel plaaslik as elders as haas
onoplosbaar beskou is, steeds voorgehou as ŉ voorbeeld van die sukses wat
bereik kan word indien strydende partye en ŉ heterogene bevolking die nodige
politieke wil toon om ŉ konflik op te los en ŉ vreedsame toekoms te betree.
Dit kan nie ontken word dat die oorgang na volle demokrasie in Suid-Afrika glad
verloop het, die eerste aantal jare van demokratiese regering aan die verwagtings
voldoen het en vier vrye en regverdige algemene verkiesings gehou is nie. Daar
heers egter kommer by verskeie groepe waarnemers oor die vooruitsigte vir die
Suid-Afrikaanse demokratiese bestel.
Die eerste groep is die mening toegedaan dat, veral tydens die Mbeki-regering,
die spelreëls van demokratiese regering nie nougeset nagekom is nie. In hierdie
verband word verwys na die maatreëls wat getref is om mag in die uitvoerende
gesag te konsentreer, die wetgewende gesag toenemend as ŉ rubberstempel te
gebruik en die regsprekende gesag in sy arbitersrol soms vir eng politieke
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oogmerke te ondermyn. ŉ Tweede groep beweer dat die demokratiese orde in
Suid-Afrika gekortwiek is deur strukturele tekortkominge wat teruggevoer kan
word
na
oordeelsfoute
wat
begaan
is
tydens
die
konstitusionele
grondleggingsfase in die vroeë negentigerjare. Die derde groep verwys na die
swak vordering deur vorige regerings om die sosio-ekonomiese dispariteite in die
Suid-Afrikaanse samelewing uit die weg te ruim. Die vierde groep huldig die
mening dat ŉ demokratiese politieke kultuur na vyftien jaar nog nie stewig by alle
Suid-Afrikaners posgevat het nie.
In hierdie artikel word gepoog om te bepaal of die kommer wat by sekere
waarnemers oor die demokratiese orde in Suid-Afrika bestaan, enige substansie
het. Die werkswyse wat gevolg word, is om daardie vereistes wat universeel as
noodsaaklik vir suksesvolle demokrasie beskou word te identifiseer en daarna te
probeer vasstel of die hedendaagse Suid-Afrika daaraan voldoen al dan nie.
Alvorens egter daartoe oorgegaan word, is dit belangrik om die konsep
demokrasie kortliks te omskryf, die verskillende vorme of modelle aan te toon,
asook die ontwikkelingsgang en belangrikheid daarvan aan te dui.

2. Demokrasie as owerheidsvorm
2.1 Die konsep demokrasie
Die konsep demokrasie verwys essensieel na ŉ owerheidsvorm waar die finale
regeergesag by die burgers van ŉ staat berus. Vanweë die grootte en
kompleksiteit van moderne samelewings oefen die burgers hierdie gesag egter
nie direk uit nie, maar op indirekte wyse deur die stelsel van politieke partye wat
op ŉ gereelde basis aan algemene verkiesings deelneem. Die verteenwoordigers
wat op hierdie wyse verkies word, regeer dus met die toestemming en in opdrag
van die burgers. Die wyse waarop die regeertaak verrig word, is normaalweg in ŉ
geskrewe grondwet uiteengesit met die regsprekende gesag as die bewaker en
finale arbiter.
Ofskoon daar geen definisie van demokrasie bestaan wat universeel aanvaar
word nie, en die konsep gevolglik in vaagheid omhul is, bly dit desnieteenstaande
een van die mees populêre, gerespekteerde en gebruikte politieke konsepte in die
moderne era. Die vaagheid betreffende die konsep kan waarskynlik ten beste
oorkom word deur van byvoeglike naamwoorde gebruik te maak. So kan
byvoorbeeld verwys word na deelnemende demokrasie - ŉ tipe demokrasie waar
politieke deelname nie tot die blote uitbring van ŉ stem beperk is nie, maar waar
gestreef word om aan alle kiesers betekenisvolle deelname aan politieke
besluitneming te verseker (Participatory Democracy s.j.); verteenwoordigende
demokrasie - ŉ politieke stelsel waar ŉ aantal mense regeer namens en, in ŉ
sekere mate, in die belang van, die kiesers wat hul tot hul regeerposisie verkies
het (Representative Democracy s.j.); liberale demokrasie - ŉ stelsel waar mag
omskryf en beperk word ten einde legitieme regering binne ŉ raamwerk van
geregtigheid en vryheid te verseker (Liberal Democracy s.j.) en konstitusionele
demokrasie - ŉ stelsel gebaseer op populêre soewereiniteit waarin die strukture,
magte en beperkings van die regering in ŉ geskrewe grondwet uiteengesit word
(Constitutional Democracy s.j.). Ofskoon dié lys nie op volledigheid aanspraak
maak nie, word na hierdie vorme van demokrasie ook soms as “demokrasie
volgens die Westerse styl” of bloot “Westerse demokrasie” verwys. Laastens kan
gemeld word dat Robert Dahl (aangehaal in Heywood 2002:33) die term
polyarchy (poliargie) geskep het om na Westerse demokrasie te verwys, terwyl
Arend Lijphart (aangehaal in Heywood 2002:33) weer ŉ onderskeid tussen
meerderheidsdemokrasie en konsensusdemokrasie tref.
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Dit is belangrik om aan te toon dat die konsep demokrasie gedurende die Koue
Oorlog gebruik is, en in sommige gevalle steeds gebruik word, om aansien en
legitimiteit aan outoritêre sosialistiese of kommunistiese regimes te verleen. Die
gevolg was dat talle sodanige regimes begin het om na hulself as
volksdemokrasieë, demokratiese volksrepublieke, demokratiese republieke of
bloot volksrepublieke te verwys. Die waarheid is dat hierdie state nooit
demokrasieë was nie, maar broederlike bondgenote, navolgers of satellietstate
van die voormalige Sowjetunie (People’s Democracy s.j.).
Van ewe groot belang is die feit dat reeds in die vorige eeu sommige Marxiste
begin het om na hulself as demokratiese sosialiste te verwys. Hul hoofoogmerk
was om die konsep demokrasie te gebruik ten einde bepaalde ideologiese
oogmerke te verwesenlik. Onder die vaandel van sosiale demokrasie het hierdie
groep van die standpunt uitgegaan dat die werkersklas, as die grootste groep in
die samelewing, die staat kon gebruik om armoede, ongelykheid en
klassediskriminasie uit die weg te ruim. Volgens leidende eksponente, soos
Eduard Bernstein (1850-1932), sou sosialisme in ŉ samelewing op hierdie wyse
sonder die klassestryd en op vreedsame wyse deur middel van wetgewing wat
deur die meerderheid aangeneem is, tot stand gebring kon word (Social
Democracy s.j.).
Die uitgangspunte van sogenaamde sosiale demokrasie sou egter, soos dit die
geval was met sosialisme en kommunisme, onder intense kritiek deurloop. Die
gevolg was dat dit op ŉ vroeë stadium reeds, maar veral gedurende die tydperk
na die Koue Oorlog, genoodsaak was om van die gevestigde paradigmas ontslae
te raak en die uitgangspunte van Westerse demokrasie te aanvaar. Dit het onder
meer die aanvaarding van ŉ mark-ekonomie-stelsel, persoonlikekeuse-vryheid,
die opperbelang van die individu, vrye meningsuiting en private ondernemerskap
ingesluit (Social Democracy s.j.). Hierdie paradigmaverskuiwing het meegebring
dat dit vandag eintlik meer gepas is om na sosiale demokrasie op een van die
volgende maniere te verwys: sosiale kapitalisme, soos toegepas in Duitsland,
Oostenryk, die Benelux- en Skandinawiese state (Heywood 2002:182);
kollektiewe kapitalisme, soos toegepas in Japan, Suid-Korea, Taiwan en
Singapoer (Heywood 2002:182-3); sosiale markekonomie, soos toegepas in
Duitsland gedurende die vyftigerjare van die vorige eeu (Heywood 2002:182-3);
of "die derde weg”, soos toegepas deur die Demokratiese Party in die VSA onder
die leiding van president Bill Clinton en deur die Arbeidersparty in Brittanje onder
die leiding van eerste minister Tony Blair (Heywood 2002:58-9).
Dit is dus duidelik dat die konsep demokrasie deur die jare verskillende
betekenisse aangeneem het. In hierdie artikel sal na demokrasie volgens sy
Westerse definisies verwys word. Daar is immers weinig verskil tussen die
uitgangspunte wat deelnemende, verteenwoordigende, liberale en konstitusionele
demokrasie of ander manifestasies van Westerse demokrasie ten grondslag lê.
Die noodsaaklike toestande of vereistes wat die suksesvolle inwerkingstelling van
die verskillende vorme van demokrasie ten grondslag lê, en wat die tema van
hierdie artikel vorm, is ook grootliks dieselfde by alle vorme van Westerse
demokrasie.

2.2 Ontwikkelingsgang van demokrasie
Die geskiedenis van demokrasie as owerheidsvorm strek oor etlike millennia.
Volgens politieke wetenskaplikes is aanduidings van die bestaan daarvan gevind
in die internasionale stelsels wat gedurende die era van die Chou-dinastie in
China (1122-221 v.C.) en die Griekse stadstaatstelsel (800–322 v.C.) bestaan het
(Holsti 1995:25-42). Schraeder (2004:30-1) toon aan dat daar ook tekens van
demokratiese regering in prekoloniale Afrika se outonome kleindorpstelsel te
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bespeur is. Dit was egter eers in die moderne Europese staatstelsel wat in 1648,
tydens die Vrede van Wesfale, ontstaan het dat demokrasie as owerheidsvorm
momentum begin ontwikkel het. In hierdie verband was dit die Franse Revolusie
wat die vonk verskaf het en uiteindelik tot die verval van vorstelike absolutisme
sou lei.
Volgens Samuel P. Huntington (aangehaal in Muhlberger s.j.), een van die
invloedrykste politieke wetenskaplikes die afgelope vyftig jaar, en ondersteun
deur talle gesaghebbendes (Heywood 2002:32-3), het demokrasie in die moderne
geskiedenis ŉ ontwikkelingsproses deurloop wat deur drie golfbewegings
gekenmerk is. Die eerste beweging het tussen 1828 en 1926 plaasgevind en het
state soos die VSA, Frankryk en die Verenigde Koninkryk ingesluit. Die tweede
het tussen die jare 1943 en 1962 plaasgevind en state soos Wes-Duitsland, Italië,
Japan en Indië ingesluit. Die derde golfbeweging het in 1989 met die verval van
Marxisties-Leninistiese outoritarisme begin.
Dit was egter laasgenoemde gebeurtenis wat daartoe sou lei dat demokrasie soos
ŉ tsoenami oor die kontemporêre internasionale stelsel sou spoel en wêreldwyd ŉ
uiters positiewe konnotasie sou ontwikkel. Twintig jaar nadat die proses van
Marxisties-Leninistiese verval ingetree het, kon Freedom House (2009), ŉ
Amerikaanse nieregeringsinstelling wat navorsing doen oor en hom beywer vir
vryheid en menseregte, aandui dat in 2008 nie minder nie as 119 uit die 193
state in die internasionale stelsel as verkose demokrasieë beskou kon word. Die
getal state wat deur Freedom House as “vry” beskou is, het op 89 (wat 46% van
die wêreldbevolking verteenwoordig) te staan gekom, terwyl 62 (20% van die
wêreldbevolking) as “gedeeltelik vry” beskou is. Volgens die opname was 42 state
(34% van die wêreldbevolking) egter as “nie vry nie” beskou - die Chinese
Volksrepubliek het 60% van laasgemelde persentasie verteenwoordig.
Afrika is ook nie deur hierdie na-Koue Oorlogse sistemiese verwikkeling
onaangeraak gelaat nie, met die gevolg dat talle state op die kontinent die
oorgang na demokrasie gemaak het. Waarskynlik die belangrikste gebeurtenis in
hierdie verband was die feit dat die apartheidsbewind in Suid-Afrika nie staande
kon bly nie en deur die derde demokratiese golf verswelg is. Dit moet egter
beklemtoon word dat demokratiese vooruitgang in Afrika gedurende die
onderhawige era nie glad verloop het nie, maar deur terugslae geteister is.
Volgens Freedom House (2009) het 25% van die demokratiese state in SubSahara-Afrika (SSA) gedurende 2008 terugslae ondervind, terwyl demokrasie in
Noord–Afrika in hierdie jaar gestagneer het.
Dit is belangrik om aan te toon dat die politieke wetenskaplike Heywood
(2002:67) hierdie massiewe verskuiwing ten gunste van demokrasie en die
oorweldigend positiewe konnotasie wat die konsep wêreldwyd sou ontwikkel, as
een van die mees dramatiese en betekenisvolle gebeure in die politieke
geskiedenis beskou. Hy wys daarop dat terwyl die meeste ideologiese stelsels in
die laat twintigste eeu gewankel of ineengestort het, die demokratiese vlam al
helderder brand. Namate die gewaande aanloklikhede van kommunisme en
sosialisme verdwyn het en die verdienstes van kapitalisme in die spervuur sou
kom, het demokrasie na vore getree as waarskynlik die enigste stabiele en
standhoudende beginsel in die postmoderne politieke landskap.

2.3 Belangrikheid van demokrasie
Die belangrikheid van demokrasie in die kontemporêre internasionale stelsel is
nie alleen daarin geleë dat dit as die beste owerheidsvorm beskou word om
menslike vryheid, vooruitgang en ontwikkeling op alle terreine van die lewe
moontlik te maak nie, maar ook omdat dit oor die grootste potensiaal beskik om
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ŉ daadwerklike bydrae tot internasionale vrede en veiligheid te lewer. In ŉ
deurtastende ondersoek na laasgemelde aspek het Rummel (s.j.) bevind dat
demokrasieë sedert die ontstaan van die modene staatstelsel in geen oorlog teen
mekaar te staan gekom het nie. Dit is dus nie vergesog om te beweer dat daar ŉ
direkte verwantskap tussen internasionale vrede en veiligheid en demokrasie is
nie.
Teen hierdie agtergrond word Heywood se uitgangspunt dat demokrasie die ware
krag van positiewe verandering in die kontemporêre internasionale stelsel is,
beaam. Terselfdertyd word die vroeëre aansprake deur die voorstanders van die
Marxisties-Leninistiese ideologie dat dié ideologie die ware revolusionêre krag in
die internasionale stelsel sou wees, verwerp. Volgens ŉ voormalige Amerikaanse
president, Woodrow Wilson (1856-1924), is die krag van demokrasie veral daarin
geleë dat dit die energie van elke menslike wese ontsluit (Democracy Quotes
s.j.). Francis Fukujama (aangehaal in Heywood 2002:31) het die belangrikheid
van demokrasie beklemtoon deur selfs so ver te gaan om te voorspel dat liberale
demokrasie in besonder, die finale menslike owerheidsvorm sal wees.

3. Vereistes noodsaaklik vir suksesvolle demokrasie
In die literatuur oor demokrasie is daar wye instemming onder politieke
wetenskaplikes en staatslui uit verskillende eras dat sekere vereistes en
toestande as noodsaaklik beskou kan word vir die suksesvolle voortbestaan van ŉ
demokratiese orde. Soos gemeld is, word in hierdie artikel ondersoek ingestel na
die mate waarin hedendaagse Suid-Afrika aan elkeen van die geïdentifiseerde
toestande of vereistes voldoen al dan nie. Dit moet egter beklemtoon word dat dit
nie ŉ gedetailleerde ondersoek is nie. Daar sal slegs met saaklike en oorsigtelike
kommentaar volstaan word.

3.1 ŉ Demokratiese historiese erfenis of tradisie
Reeds gedurende die vorige eeu het die geroemde politieke wetenskaplike Dahl,
wat destyds as die doyen van politieke wetenskaplikes beskou is, beklemtoon dat
ŉ demokratiese samelewing se kanse op sukses verhoog sal word indien die lede
van daardie samelewing vir ŉ langdurige tydperk aan ŉ demokratiese politieke
kultuur blootgestel was en dit aktief beoefen het (1984:83). Meer onlangs het die
vorige Amerikaanse president, George W. Bush, verklaar dat ŉ suksesvolle
demokrasie die gekonsentreerde werk van geslagte is, terwyl die vorige Britse
premier, Tony Blair, glo dat dit baie moeilik is om demokrasie in state te vestig
waar dit nie voorheen bestaan het nie (Alexander 2005–6).
Die meeste Suid-Afrikaners beskik oor ŉ politieke erfenis of tradisie wat meebring
dat die suksesvolle voortbestaan van die demokratiese orde wat in 1994 gevestig
is, nie as ŉ voldonge feit en ŉ uitgemaakte saak beskou kan word nie. ŉ Breë
oorsig van Suid-Afrika se politieke geskiedenis behoort die stelling te illustreer.
Die tradisionele inheemse politieke stelsels wat gedurende die prekoloniale era in
Suid-Afrika bestaan het, was nie alleen uiters rudimentêr nie, maar ook wesenlik
outoritêr. Gedurende die periode van Nederlandse en Britse koloniale heerskappy,
wat vanaf die middel 17de eeu tot die vroeë 20ste eeu gestrek het, was daar
uiteraard geen sprake van deelnemende demokratiese regering in die gebied wat
vandag die RSA vorm nie.
Die onafhanklike republieke wat gedurende die 18de eeu deur die Voortrekkers in
die lewe geroep is en slegs vir etlike dekades bestaan het, was beperkte
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demokrasieë deurdat slegs blanke mans stemreg gehad het, terwyl die
meerderheid van die bevolkings in daardie state swart mense was. Die Unie van
Suid-Afrika wat in 1910 tot stand gekom het, asook die Republiek van Suid-Afrika
wat in 1961 gevorm is, was insgelyks nie volwaardige demokrasieë nie, deurdat
uitsluiting van, of beperkings op, algemene stemreg en die politiek van etniese
mobilisasie en pogings tot aparte staatstigting vir die verskillende etniese
groeperings aan die orde van die dag was.
Wanneer die politieke ontwikkeling van swart politieke groeperings in Suid-Afrika
sedert Uniewording in oënskou geneem word, is dit belangrik om aan te dui dat
ook hierdie groeperings ŉ ontwikkelingsgang deurloop het wat nie sou meehelp
dat ŉ demokratiese bestel uit die staanspoor suksesvol sou wees nie. Met
spesifieke verwysing na die geskiedenis van die tans regerende African National
Congress (ANC), die dominante party wat die politieke sienings van swart SuidAfrikaners verteenwoordig het en steeds verteenwoordig, is dit opvallend dat die
party ná sy stigting in 1912 in ŉ weerstands- en bevrydingsbeweging ontwikkel
het. Die rede hiervoor is alombekend, naamlik die uitsluiting van swart mense uit
die heersende politieke proses. ŉ Verdere aspek van belang in die ontwikkeling
van die ANC was die feit dat die party gedurende die tydperk van stryd
(“struggle”) deur die destydse Unie van Sosialistiese Sowjet-republieke (USSR)
en sy satellietstate ondersteun is. In die proses is die party sterk deur die
Marxisties-Leninistiese ideologie beïnvloed.
Die ANC het dus ook nie oor ŉ duidelike demokratiese historiese erfenis of
tradisie beskik met die oorgang na demokrasie in 1994 nie. Dat die party na
vyftien jaar aan bewind in ŉ demokratiese bestel oënskynlik steeds nie ŉ
volledige paradigmaskuif ten gunste van demokrasie, soos hier bo verduidelik,
gemaak het nie, blyk uit die feit dat dit steeds voortgaan met sy alliansie met die
Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP), ŉ instelling wat ideologies tot ŉ
bevelsekonomiese stelsel en regeringsbeheer oor alle fasette van die lewe
gebonde is. Die vakbondfederasie Congress of South African Trade Unions
(COSATU), met ŉ sterk sosialistiese oriëntasie en ook voorstanders van
omvattende regeringsbeheer, het intussen ook deel van die bondgenootskap
tussen hierdie instellings, bekend as die Drieparty-alliansie, geword.
Voorts gaan die ANC voort om sy oorkoepelende strategiese doelwit vir SuidAfrika, naamlik die skepping van ŉ “nasionale demokratiese samelewing” by wyse
van ŉ “nasionale demokratiese revolusie” (NDR), te propageer (African National
Congress s.j.). Ofskoon die NDR, soos John Kane-Berman (2009) van die SuidAfrikaanse Instituut vir Rasse-aangeleenthede (SAIRA) opmerk, nie prominent in
die ANC se onlangse verkiesingsveldtog vermeld is nie, is dit nietemin vir die ANC
self ŉ kwessie van groot belang. Volgens ŉ ANC-besprekingsdokument getiteld
Building a National Democratic Society (Strategy and Tactics of the ANC), wat in
2007 opgestel is, is die essensie van die NDR daarin geleë dat die bestaande orde
in Suid-Afrika revolusionêr verander moet word (ANC 2007).
Die dokument stel dit dat die nuwe orde gebaseer moet wees op die wil van die
mense. Verder moet waardige lewenskwaliteit vir elkeen verseker word, en moet
die geboortereg van veral swart Suid-Afrikaners, naamlik toegang tot grond en
ander bronne, herstel word.
Terwyl daar op sigself geen fout te vind is met hierdie doelwitte nie, en hulle
inderdaad as noodsaaklik beskou word ter vestiging van ŉ demokratiese bestel, is
daar aspekte van die NDR wat minder duidelik is en by demokratiese waarnemers
kommer en onsekerheid wek.
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Ten eerste is daar die beklemtoning van revolusie wat deur talle met opstand,
stryd, oproer, chaos en dikwels met outoritarisme verbind word. Tweedens wil dit
voorkom asof die gevisualiseerde nasionale demokratiese staat ŉ spesiale tipe
demokrasie moet wees, omdat Suid-Afrika ŉ spesiale tipe kolonialisme
(“colonialism of a special type”) gehad het (ANC 2007). Volgens die
besprekingsdokument het hierdie spesiale tipe kolonialisme Suid-Afrika met drie
onderling verwante antagonistiese kontradiksies gelaat, naamlik klas, ras en
patriargale onderdrukking. Hierdie kontradiksies kan nie deur hervorming opgelos
word nie, maar moet vernietig word (ANC 2007). Presies hoe die proses van
vernietiging egter sal verloop en hoe die finale resultaat daar sal uitsien, is
minder duidelik. Die dokument lewer ook nie ŉ bydrae om die onduidelikheid uit
die weg te ruim nie. Dit word slegs gestel dat die strategie en taktiek ter
voltrekking van die NDR baie buigsaam en opportunisties sal wees en op enige
gegewe stadium deur die heersende kragte en omstandighede, nasionaal en
internasionaal, bepaal sal word (ANC 2007).
In ŉ onlangse artikel het Du Toit (2009) ŉ uiters somber prentjie geskilder van
die NDR, wat hy as die ANC se “bloudruk” beskou. Sy siening is waarskynlik die
beste illustrasie van die onduidelikheid wat by talle waarnemers heers oor die
aard en oogmerke van die NDR. Hy verwys na Kane-Berman se bewering dat die
NDR sosialisme as einddoel het; na André Duvenhage se stelling dat die ANC deur
klassieke Marxisme, Leninisme en Stalinisme beïnvloed is; en na Helen Zille se
uitlating dat die NDR “vernietigend” en “allesbehalwe demokraties” is. Voorts
beweer hy onder meer dat die SAKP verantwoordelik was vir die verfyning van die
NDR; dat Joe Slovo, voormalige sekretaris-generaal van die SAKP, gedurende die
laat tagtigerjare reeds voorgestel het dat terwyl die NDR gevoer word, daar nie te
hard daaroor gepraat moet word nie; dat die dokument rakende die strategie en
taktiek wat gevolg moet word om die NDR te voltrek in honderde resolusies
omskep is tydens die ANC se nasionale konferensie in Polokwane in 2008; dat die
NDR vir die ANC die rigtingwyser is en nie die Grondwet nie; en dat die proses om
die NDR te voer en te voltrek, deur die Zuma-regering versnel sal word.
Die ander twee lede van die Drieparty-alliansie verkeer in selfs swakker posisies
as die ANC wat ŉ historiese demokratiese erfenis betref. Waar die ANC na 1994
nog enigsins bereid was om sy vroeëre verbintenis tot Marxisme-Leninisme te
temper en hom tot deelname aan die onderhandelde grondwet en navolging van
ŉ oorwegend mark-ekonomie-stelsel te verbind, het hierdie instellings tot op
hede voortgegaan om hul aktief vir die vestiging van ŉ bevelsekonomiese of
sosialistiese stelsel in Suid-Afrika te beywer (History Matters 2009).
Teen hierdie agtergrond blyk dit duidelik dat die konsep demokrasie vir baie SuidAfrikaners ŉ relatief nuwe, vreemde, onduidelike en selfs onaanvaarbare konsep
is. Sommige is oënskynlik selfs bereid om die betekenis daarvan te manipuleer
ter regverdiging van bepaalde ideologiese oogmerke. Kortom: ŉ ware
demokratiese politieke kultuur het ná vyftien jaar nog nie stewig by alle SuidAfrikaners wortel geskiet nie. Dat hierdie besondere toedrag van sake
noodwendig daartoe sal bydra dat die konsolidasie van demokrasie alhier aan ŉ
periode van spanning en selfs bedreiging onderwerp sal wees, kan nie uitgesluit
word nie.
Dit is belangrik om te beklemtoon dat die gebrek aan ŉ demokratiese erfenis of
tradisie by die meeste komponente van die samelewing egter nie beteken dat ŉ
suksesvolle demokratiese orde in Suid-Afrika tot mislukking gedoem is nie. Indien
die kerninstellings van die bestaande demokratiese bestel die geleentheid gegun
word om te groei en te ontwikkel, kan ŉ ware demokratiese politieke kultuur
uiteindelik ontwikkel. ŉ Belangwekkende onlangse verwikkeling in hierdie verband
is die uitdruklike wyse waarop die nuutverkose president, Jacob Zuma, hom tot
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die uitbouing en versterking van die demokrasie in Suid-Afrika verbind het. In sy
inhuldigingsrede op 9 Mei 2009 het hy beklemtoon dat deelnemende demokrasie
nie alleen verdiep moet word nie, maar dat die demokratiese owerheidsinstellings
ook versterk moet word. Voorts het hy beklemtoon dat die instellings wat die
beskerming van die demokrasie ten doel het, se onafhanklikheid erken en beveilig
moet word (SA Government Information 2009). Sou president Zuma daarin slaag
om sy voorneme suksesvol ten uitvoer te bring, kan sy bydrae in die toekoms as
ŉ belangrike mylpaal in die uiteindelike vestiging van ŉ ware demokrasie in SuidAfrika aangeteken word.

3.2 Twee- of veelpartystelsel met die geleentheid tot mededinging
om mag
Sonder ŉ twee- of veelpartystelsel is dit onwaarskynlik dat ŉ demokratiese bestel
met enige hoop op sukses in werking gestel kan word, aangesien politieke partye
die instrumente is waarmee die kiesers hul regeergesag uitoefen. Oppervlakkig
beoordeel voldoen die nuwe Suid-Afrika aan hierdie essensiële vereiste vir
suksesvolle demokrasie. Tientalle partye bestaan, waarvan dertien ná die
algemene verkiesing van 22 April 2009 oor parlementêre verteenwoordiging
beskik (South Africa.info. 2009a). Die meeste van hierdie partye het reeds aan
vier algemene verkiesings sedert 1994 deelgeneem. Nie minder nie as 42 partye
het provinsiaal en nasionaal aan die jongste algemene verkiesing deelgeneem,
terwyl 117 partye by die Onafhanklike Verkiesingskommissie vir die verkiesing
geregistreer was (Gabara 2009).
Op die keper beskou blyk dit egter dat Suid-Afrika sedert 1994 deur een
dominante rolspeler, naamlik die Drieparty-alliansie, regeer word. Ook van belang
is die feit dat COSATU nie ŉ politieke party is nie, terwyl die SAKP, vanweë die
strategie van koöptering wat deur die ANC toegepas word (Schraeder 2004:1812), tot dusver nie as ŉ selfstandige party aan verkiesings deelgeneem het nie. Die
SAKP se lidmaatskap oorvleuel met dié van die ANC, met die gevolg dat sy
werklike steun onder die kieserspubliek nog nooit getoets is nie.
Hierdie besondere toedrag van sake, tesame met die feit dat die opposisiepartye
swak, verdeeld en grootliks rasgebaseerd is, en in sekere gevalle dinamiese
leiding ontbreek, bring mee dat Suid-Afrika as ŉ dominante eenpartystelsel
beskou kan word. Die Drieparty-alliansie beskik, ná die algemene verkiesing van
22 April 2009, steeds oor bykans ŉ tweederde-meerderheid in die parlement, wat
meebring dat dit met gemak maatreëls op die wetboek kan plaas. Selfs die
vorming van die Congress of the People (COPE), ŉ wegbreekgroep van die ANC,
en beduidende kiesersteun vir sowel die betrokke party as die amptelike
opposisie, die Demokratiese Alliansie (DA), kon nie meehelp om die steunbasis
van die Drieparty-alliansie wesenlik aan te tas nie.
Terwyl Scheiner (s.j.) daarop wys dat demokrasie in ŉ dominante eenpartystelsel
wel moontlik is en dat talle voorbeelde inderdaad bestaan, word sodanige stelsel
normaalweg nie as gewens vir die voortbestaan van ŉ demokratiese orde beskou
nie. Die bekende waarskuwing deur lord Acton (Lord Acton Quotes s.j.) dat te
veel politieke mag geneig is om tot magsmisbruik en korrupsie te lei, word as die
groot probleem beskou. ŉ Verdere rede word ook deur Giliomee (s.j.) aangedui.
Volgens hom word dominante eenpartystelsels onder meer gekenmerk deur die
feit dat die skeidslyne tussen party, regering en staat met verloop van tyd
vervaag. Met spesifieke verwysing na Suid-Afrika kan genoem word dat sowel
lord Acton as Giliomee se waarskuwings reeds bewaarheid is. Nie alleen het
korrupsie sedert die ANC se bewindsoorname sistemiese afmetings aangeneem
nie, maar daar is ook aanduidings dat die skeidslyn tussen party, regering en
staat besig is om te vervaag.
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Dit is egter belangrik om daarop te wys dat die nuwe ANC-regering, onder die
leiding van president Zuma, onderneem het om korrupsie daadkragtig te bekamp
en goeie regering te verseker (Beeld 2009). Slegs tydsverloop sal egter aantoon
of hy suksesvol sal wees of nie.

3.3 Periodieke vrye en regverdige verkiesings met algemene
stemreg
Geen politieke bestel kan daarop roem dat hy as demokraties beskou kan word
indien vrye en regverdige verkiesings nie op ŉ gereelde grondslag plaasvind nie.
Dit kan gestel word dat Suid-Afrika grootliks aan hierdie belangrike vereiste vir
suksesvolle demokrasie voldoen. Onder die leiding van die Onafhanklike
Verkiesingskommissie is reeds vier algemene verkiesings gehou wat deur sowel
plaaslike as buitelandse moniteringsagente as vry en regverdig verklaar is.
ŉ Aspek wat egter as problematies beskou word, is agtereenvolgende ANCregerings se weiering om aanpassings aan die bestaande verkiesingstelsel aan te
bring. Tydens die konstitusionele beraad te Kempton Park gedurende die vroeë
negentigerjare is op die geslote partylysmetode van die stelsel van proporsionele
verteenwoordiging besluit. Ingevolge hierdie stelsel stem die kiesers vir lyste
kandidate wat deur die onderskeie partye opgestel is. Die nadeel hieraan
verbonde is die feit dat die kieser nie ŉ direk verantwoordbare verteenwoordiger
in die parlement kies nie en die verkose verteenwoordigers op hul beurt veel
eerder die partyleiers as die kiesers ter wille wil wees (EISA s.j.). ŉ Verdere
nadeel is dat dit die vorming van ŉ menigte klein politieke partye wat nie werklik
lewensvatbaar is nie, maar slegs daartoe bydra om die opposisie te verswak en te
verdeel, in die hand werk.
Tydens die konstitusionele onderhandelings is die verwagting uitgespreek dat die
stelsel van proporsionele verteenwoordiging mettertyd aangepas moes word ten
gunste van ŉ enkellidkiesafdelingstelsel volgens die relatiewe of absolute
meerderheidsmetode. ŉ Taakspan onder die leiding van Frederik Van Zyl Slabbert
is inderdaad in 2002 deur die Mbeki-regering aangestel om die aangeleentheid te
ondersoek. Die taakspan het met aanbevelings vorendag gekom wat vir die
gebruik van sowel die proporsionele as die enkellidkiesafdelingstelsel voorsiening
gemaak het. Die aanbevelings is egter nie deur die regering aanvaar nie (Southall
2004). Ten einde egter die nadele van die stelsel van proporsionele
verteenwoordiging teen te werk, het die Mbeki-regering besluit dat sekere areas
aan die parlementêre verteenwoordigers toegewys moet word en dat toelaes aan
lede betaal moet word ten einde hulle in staat te stel om in gereelde kontak met
die kiesers te bly (A Better Electoral System for South Africa s.j.).
Ander aspekte betreffende verkiesings in Suid-Afrika wat tot onlangs as uiters
problematies beskou is, is die aanvaarding van wetgewing deur die Mbekiregering ingevolge waarvan parlementêre en ander openbare verteenwoordigers
toegelaat was om tweejaarliks, gedurende ŉ sogenaamde vensterperiode, hul
party-lidmaatskap te verander. Hierdie vorm van verkiesingsmanipulasie, wat
grootliks die ANC bevoordeel het, was wesenlik ondemokraties. Dieselfde kan
verklaar word van die wysigings aan die Kieswet wat sekere burgers wat hulle in
die buiteland bevind het, van hul stemreg ontneem het. Beide maatreëls is egter
onlangs deur ŉ besluit van die parlement en ŉ uitspraak deur die Konstitusionele
Hof van die wetboek verwyder (South Africa 2009a; Mbola 2009).

70

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

3.4 Vrye optrede deur belangegroepe ter beïnvloeding van
regeringsbesluite
Kenmerkend van enige demokratiese orde is die bestaan van ŉ burgerlike
samelewing. Die burgerlike samelewing is alle instellings wat nie deel van die
staat is nie, soos universiteite, kerke, vakbonde, die onafhanklike media en
vrywilligerinstellings. In ŉ demokrasie moet hierdie instellings die reg hê om
regeringsoptrede te probeer beïnvloed.
Dit kan gestel word dat Suid-Afrika aan hierdie vereiste vir suksesvolle
demokrasie voldoen. Die etlike duisende druk- en belangegroepe in die burgerlike
samelewing beskik oor die reg en vryheid om regeringsbesluite deur
petisionering, voorleggings en onderhandeling te probeer beïnvloed of te
verander. Dat hierdie groepe en die breë publiek egter nie altyd suksesvol in hul
beïnvloedingspogings is nie, staan soos ŉ paal bo water. Vertoë deur talle
instansies in die burgerlike samelewing dat die doodstraf heringestel en misdaad
en korrupsie op meer kragdadige wyse bekamp moet word, het byvoorbeeld tot
dusver op dowe ore geval (Nduru 2009).
Nog ŉ onlangse voorbeeld was die Motlanthe-regering se bereidwilligheid om
petisies te ontvang en openbare voorleggings aan te hoor rakende die besluit om
die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) se Direktoraat vir Spesiale Operasies
(Skerpioene) te ontbind, wel wetende dat sulke petisies en voorleggings geen
verskil sou maak aan die reeds genome besluit nie (Eye on Crime 2009). Dit is
tog belangrik om daarop te wys dat in enkele gevalle vorige regerings wel van
sekere voornemens afgesien het na die aanhoor van vertoë uit die burgerlike
samelewing. Die tydelike opskorting van pogings om wetgewing ten aansien van
eensydige grondonteiening aan te neem, kan as voorbeeld in hierdie verband
genoem word.

3.5 Erkenning en beskerming van fundamentele menseregte en vryhede
Die erkenning en beskerming van fundamentele menseregte en -vryhede is die
lewensbloed van elke volwaardige demokrasie. Die uitgangspunt is dat geen
mens ŉ volwaardige en sinvolle bestaan kan voer sonder sekere burger-,
ekonomiese en maatskaplike regte nie. Die volle spektrum fundamentele
menseregte en -vryhede word uitvoerig in die Suid-Afrikaanse Grondwet
gewaarborg by wyse van ŉ Handves van Regte asook beskerming daarvan deur
die Konstitusionele Hof. Verder word hierdie konstitusionele en judisiële
beskerming
versterk
deur
die
bestaan
van
die
Suid-Afrikaanse
Menseregtekommissie (Human Rights Commission s.j.). Die Mbeki- en Motlantheregerings se verbintenis tot die bevordering van menseveiligheid (“human
security”) in Suid-Afrika se binne- sowel as buitelandse beleid, kan as ŉ verdere
voorbeeld vermeld word van die prominensie wat aan die aangeleentheid verleen
is (Ferreira 2009).
Dit kan dus gestel word dat Suid-Afrika teoreties in etlike opsigte aan hierdie
kernvereiste vir demokrasie voldoen.
Wanneer ondersoek ingestel word na die beskerming en bevordering van
menseregte en vryhede, asook menseveiligheid in die praktyk, is dit egter
duidelik dat leemtes bestaan en dat lippediens dikwels aan die orde van die dag
was. Die kritiek teen vorige regerings deur die openbare media het veral
gewentel om hul onvermoë om misdaad en sistemiese korrupsie te bekamp;
versuim om in etlike gevalle Suid-Afrikaanse burgers se belange in Zimbabwe te
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beskerm; versuim om buitelanders se veiligheid in Suid-Afrika te verseker
(tydens die onlangse vlaag xenofobiese geweld); weiering om die universeelgerespekteerde Tibettaanse kampvegter vir menseregte, die Dalai Lama, toegang
tot die land te verleen (ABC News 2009); steun aan outoritêre regimes in
Zimbabwe en Swaziland; en voornemens om deur middel van wetgewing
eensydige grondonteiening toe te pas.
Amnestie Internasionaal het in sy jaarverslag vir 2008 na ŉ hele reeks
menseregskendings in Suid-Afrika verwys (Amnesty International Report 2008).
Die skendings wat spesifiek vermeld is, het gehandel oor die swak behandeling
van vlugtelinge, asielsoekers en migrante; die oormatige gebruik van geweld
deur die polisie; marteling en mishandeling van aangehoudenes deur die polisie;
onaanvaarbare tronktoestande; swak wetstoepassing wat daartoe lei dat
misdadigers
straffeloos
wegkom;
geweld
teen
vroue;
en
swak
gesondheidstoestande, veral vir VIGS-lyers.
Alhoewel daar aanvaar word dat die beskerming van menseregte-, -vryhede en veiligheid in ŉ samelewing nooit in absolute terme toegepas kan word nie, is
bogemelde voorbeelde kommerwekkend, omdat hulle ŉ belemmerende
uitwerking op die suksesvolle voortbestaan en konsolidasie van ŉ demokratiese
orde het.

3.6 Populêre aanvaarding van burgerverantwoordelikhede
Dit word vandag universeel aanvaar dat demokratiese samelewings nie alleen oor
fundamentele menseregte en -vryhede moet beskik nie, maar dat die burgery op
hul beurt ook sekere verpligtinge en verantwoordelikhede moet nakom. Volgens
sekere politieke wetenskaplikes (Ibele 1972:58-9) is daar twee spesifieke
burgerverantwoordelikhede wat essensieel is vir ŉ demokratiese politieke orde
om beslag te kry en suksesvol voort te bestaan, naamlik selfdissipline en
wetsgehoorsaamheid. Individue in ŉ vrye demokratiese samelewing moet te alle
tye daarvan bewus wees dat hul regte en vryhede eindig waar hul medeburgers
se regte en vryhede begin. In die daaglikse leefwêreld van elke individu vereis
hierdie ingesteldheid selfdissipline, gedragsregulering en respek vir andere op ŉ
deurlopende en volgehoue grondslag. Voorts moet elke individu in ŉ
demokratiese samelewing daarvan bewus wees dat ware vryheid slegs te vinde is
in wetsgehoorsaamheid en nie in wetsongehoorsaamheid nie. Die bekende
uitdrukking “freedomunder the law, not against the law”, som die korrekte
ingesteldheid treffend op.
Hierbenewens word dit ook van die burgery in ŉ demokratiese samelewing
verwag om verdraagsaamheid, gematigdheid en rasionaliteit aan die dag te lê.
Soos hier onder aangetoon sal word, vereis die beginsel van wederkerige beheer
wat die sosialekontrak-teorie ten grondslag lê, verder dat die burgery polities
meelewend moet optree. Dit beteken dat individue onder die verpligting verkeer
om, individueel en/of kollektief, ŉ wakende oog oor regeringsoptrede te hou.
In Suid-Afrika word hierdie basiese burgerverantwoordelikhede deur beduidende
getalle individue nie nagekom nie. Die verbysterende wyse waarop
padverkeersregulasies
deur
derduisende
(miljoene?)
Suid-Afrikaners
verontagsaam word, is waarskynlik ŉ goeie aanduiding van die nienakoming van
burgerverantwoordelikhede op grondvlak. Voorts is dit bekend dat daar talle
individue in gesagsposisies is, in sowel die openbare as die privaatsektor, wat glo
die doel heilig die middele en dus nie skroom om diefstal en korrupsie te pleeg
nie. Ofskoon dit moeilik is om die omvang van korrupsie presies te bepaal, kan ŉ
aanduiding verkry word uit die feit dat Suid-Afrika in 2008 die 54ste plek uit 180
state op Transparency International (2008) se korrupsiepersepsie-indeks beklee
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het. Die syfer wat toegeken is, was 4,9, wat daarop dui dat Suid-Afrika wel ‘n
problematiese situasie ten aansien van die aangeleentheid in die gesig staar.
Die gevolg van hierdie ingesteldheid deur talle individue is nie alleen tot korrupsie
beperk nie, maar strek veel wyer. Wat ook algemeen in die samelewing voorkom,
is blatante ignorering van reëls en regulasies, miskenning van universeel
aanvaarde etiese en morele waardes en norme, geweldpleging, verkragtings,
kindermolestering, gewelddadige roof en moord. Dit is bekend dat Suid-Afrika oor
van die hoogste gewelddadige-misdaadvlakke in die wêreld beskik. Volgens die
Instituut vir Veiligheidstudies was daar gedurende 2007-8 nie minder nie as 18
487 moorde, 18 795 pogings tot moord en 210 104 aanvalle wat daarop gemik
was om ernstige liggaamlike beserings toe te dien (Institute for Security Studies
s.j.). Die Mbeki- en Motlanthe-regerings kon in die verlede nie daarin slaag om ŉ
daling in hierdie syfers te bewerkstellig nie.
Vir die suksesvolle voortbestaan van ŉ demokratiese bestel hou hierdie toedrag
van sake ernstige implikasies in. Daar kan met veiligheid beweer word dat as
wetsongehoorsaamheid, misdaad en sistemiese korrupsie in Suid-Afrika nie
daadwerklik bekamp word nie, en beduidende getalle burgers nie die
burgerverantwoordelikhede waarna hier bo verwys is, nakom nie, die uiteindelike
disintegrasie van die samelewing en die einde van demokrasie nie uitgesluit sal
bly nie. Die hoop word nietemin gekoester dat die nuutverkose Zuma-regering se
verklaarde beleid om goeie regering te verseker en maatskaplike euwels soos
misdaad en korrupsie kragdadig te bekamp (ANC 2008), met sukses bekroon sal
word.

3.7 Aanvaarding van die beginsel van individuele en
organisatoriese outonomie
Die opperbelang van die individuele persoonlikheid en outonomie van instellings
in die burgerlike samelewing is in alle demokratiese samelewings van die
allergrootste belang. In Suid-Afrika word die opperbelang van die individu
weliswaar konstitusioneel in ŉ Handves van Regte erken, maar die beginsel van
organisatoriese outonomie is tot dusver, om bepaalde redes, nie nougeset
toegepas ten aansien van die instellings wat in die burgerlike samelewing
funksioneer nie. Dit is veral sake-ondernemings, grondeienaars en
sportverenigings wat swaar gebuk gaan onder oormatige regulering,
ongenuanseerde regstellende aksie en voorskriftelikheid vanaf owerheidskant.
Die afmetings wat regstellende aksie aangeneem het, het die voormalige
president, F.W. de Klerk selfs beweeg om te verklaar dat sodanige optrede nie
alleen onkonstitusioneel is nie, maar ook rassisties (Die Burger 2009a). Volgens
hom is die wyse waarop regstellende aksie tot dusver deur die regering toegepas
is, nie in ooreenstemming met die bedoeling wat die konstitusionele grondleggers
gehad het toe artikel 9(2) van die Grondwet onderhandel is nie. Die enigste
terreine waar regstellende aksie, volgens De Klerk, toelaatbaar sou wees, is die
staatsdiens en die regbank. In reaksie op hierdie siening het regskenners soos
Pierre de Vos en Ockert Dupper (Die Burger 2009b) egter verklaar dat die
betrokke artikel nie op sodanige wyse geïnterpreteer kan word nie. Volgens
hierdie kenners is regverdigheid die sentrale kwessie en nie gelyke behandeling
bo alles nie. Gevolglik móét ras in ag geneem word, omdat daar in die verlede
onregverdigheid was.
Terwyl dit dus nie ontken kan word dat regstellende aksie in Suid-Afrika, vanweë
die rassediskriminasie wat in die verlede plaasgevind het, ŉ noodsaaklike
beleidsmaatreël is nie, kan die ongenuanseerde en merietelose toepassing
daarvan wel in botsing kom met diepgewortelde demokratiese beginsels. Dat dit
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ook dienslewering en ekonomiese ontwikkeling nadelig kan beïnvloed, is voor die
hand liggend. Hoe egter tot ŉ werkbare akkoord gekom kan word om die netelige
kwessie ter bevrediging van alle betrokkenes op te los en demokratiese beginsels
te beskerm, sal ŉ turksvy bly totdat die maatreël uiteindelik geskrap word.

3.8 ŉ Geletterde en opgevoede burgery
Daar word reeds vir eeue aanvaar dat ŉ burgery met hoë geletterdheids- en
opvoedkundige vlakke ŉ allernoodsaaklike vereiste vir die suksesvolle
voortbestaan van demokrasie is (Rodee e.a. 1957:99). Die opsteller van die
Amerikaanse Verklaring van Onafhanklikheid en derde president van die VSA,
Thomas Jefferson (1743-1826), het die noodsaak van ŉ opgevoede burgery vir ŉ
volhoubare demokrasie soos volg beskryf: “If we’re going to have a successful
democratic society, we have to have a well educated and healthy citizenry” (The
Right to Health Care … Now! s.j.). Meer onlangs, gedurende September 2008, het
die Amerikaanse Council of Colleges of Arts and Sciences die belangrikheid van ŉ
opgevoede burgery vir ŉ sterk demokrasie in die 21ste eeu in ŉ ope brief aan die
volgende Amerikaanse president en kongres beklemtoon (CCAS 2008).
Geletterdheid en opvoeding is van kardinale belang vir demokrasie, omdat dit nie
alleen daartoe bydra dat mense se lewensuitkyk verbreed word nie, maar hulle
ook in staat stel om aan die demokratiese vereistes van verdraagsaamheid,
gematigdheid en rasionaliteit te voldoen. Alhoewel geletterde en opgevoede
mense nie noodwendig demokraties is nie, word dit nietemin aanvaar dat ŉ
demokratiese orde suksesvol behoort voort te bestaan in samelewings met ŉ hoë
vlak van geletterdheid en opvoeding, ŉ publiek wat goed ingelig is oor openbare
aangeleenthede, en oop kommunikasiekanale.
In die geheel beskou, beskik die Suid-Afrikaanse samelewing in die
ouderdomsgroep bo 20 jaar nie oor ŉ uitermate hoë opvoedings- en
geletterdheidsvlak nie. Hierdie ouderdomsgroep is om twee redes van besondere
belang vir enige samelewing: eerstens beskik die groep oor die kennis en
vaardighede wat nodig is vir sosio-ekonomiese ontwikkeling; tweedens is dit
hierdie groep wat by uitstek vir politieke deelname en meelewing verantwoordelik
is. Die syfers ten opsigte van hierdie bevolkingsgroep, soos blyk uit die
Departement Statistiek se Gemeenskapsopname van 2007, dien ter illustrasie
(Statistics South Africa 2007).
Hoogste opvoedkundige vlak
(persentasies)
’n Mate
Jaar Geen
skoolonderrig van
primêre
onderrig
Graad 1-6
1996 19 ,3
16 ,7
2001 17 ,9
16 ,0
2007 10 ,3
16 ,0

van Suid-Afrikaners bo 20 jaar
Primêre
onderrig
(Voltooi)
Graad 7

’n Mate van Graad 12
sekondêre (voltooi)
onderrig
Graad 8-11

Hoër
onderrig

7 ,5
6 ,4
5 ,9

33 ,9
30 ,8
40 ,1

8 ,2
8 ,4
9 ,1

16 ,4
20 ,4
18 ,6

Terwyl daar sedert 1996 ŉ verbetering in die geletterdheids- en opvoedkundige
vlak van Suid-Afrikaners in hierdie kategorie te bespeur is, moet dit egter
beklemtoon word dat die vlak in die algemeen nie uitermate hoog is nie. Dat daar
op kort en medium termyn ook nie dramatiese veranderings te wagte kan wees
nie, blyk uit die feit dat die onderwysstelsel vele gebreke het. Hierdie toestand
bestaan nieteenstaande die feit dat bykans 19% van die jaarlikse begroting aan
onderwys bestee word (NationMaster s.j.). Pogings deur vorige ANC-regerings om
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die onderwysstelsel te verbeter, onder meer deur die oorskakeling na ŉ stelsel
van uitkomsgebaseerde onderwys, was nie baie geslaagd nie. Volgens Mamphela
Ramphele, voormalige visekanselier van die Universiteit van Kaapstad en
direkteur van die Wêreldbank, is uitkomsgebaseerde onderwys in Suid-Afrika ŉ
mislukking en is sy selfs bereid om voor die parlementsgebou daarteen te betoog
(The Right Perspective 2009). Die ANC het egter verklaar dat daar nie met die
model weggedoen sal word nie, maar dat eerder op die korrekte implementering
daarvan gekonsentreer sal word (Govender 2008).
Die politieke implikasies wat lae opvoedkundige en hoë ongeletterdheidsyfers
tesame met ŉ swak en ontoereikende onderwysstelsel vir Suid-Afrika inhou, word
waarskynlik ten beste geïllustreer deur die feit dat een derde van die raadslede in
plaaslike regerings gedurende 2008 ongeletterd was (News24.com. 2008a). Dit is
bekend dat dienslewering op hierdie regeringsvlak veel te wense oorlaat en dat
talle munisipaliteite inderdaad disfunksioneel is, soos hier onder aangetoon sal
word.
Andermaal is dit belangrik om te beklemtoon dat die Zuma-regering hom daartoe
verbind het om gedurende sy bewindstermyn die hoogste prioriteit aan onderwys
en opvoeding te verleen. Van die maatreëls wat reeds getref is, is die verdeling
van die departement van onderwys in twee departemente. Een departement is
belas met basiese onderwys, terwyl die ander spesifiek op hoër onderwys fokus
(South African Government Information 2009).

3.9 Die verdeling van regeringsmag ter akkommodering van
pluraliteit en beskerming van eiesoortige belange
ŉ Kenmerk van alle demokratiese politieke stelsels met groot grondoppervlaktes
of waar verskillende kultuurgroepe of -gemeenskappe dieselfde grondgebied
bewoon, is dat die mag om te regeer tussen verskillende instansies gedeel of
verdeel word. Na sulke stelsels word normaalweg as federasies of federale state
verwys (Ball 1992:51-2; Heywood 2002:160-65). Wat normaalweg gebeur, is dat
die aangeleenthede van nasionale belang, soos verdediging en buitelandse sake,
aan die sentrale of federale regeringsinstelling toevertrou word, terwyl die res
aan die deelstate (in die geval van geografiese federasies) of groeps- of
persoonsgebonde instellings (in die geval van korporatiewe federasies) toevertrou
word. In laasgemelde tipe federasie word dikwels ook ŉ vorm van konsosiatiewe
besluitneming, dit wil sê besluitneming deur ŉ “groot koalisie” van segmentele
leiers, aangetref. In die hoërhuis of tweede kamer van die nasionale wetgewende
liggaam het die samestellende eenhede normaalweg gelyke verteenwoordiging.
Die uitgangspunt wat die federale staatsvorm ten grondslag lê, is om te verseker
dat aan daardie individue, streke en groepe met eiesoortige belange die
maksimum geleentheid tot selfregering gegee word.
Teenoor die federale staatsvorm word die unitêre staatsvorm aangetref (Ball
1992:52; Heywood, 2002:165-9). In unitêre staatsvorme word alle mag in die
sentrale regering gekonsentreer en alle subnasionale strukture ondergeskik aan
die sentrale regering gestel. Terwyl ŉ unitêre staatsvorm geskik is vir homogene
samelewings, en demokrasie in sulke samelewings moontlik maak, word dit
normaalweg nie as die ideaal vir heterogene of multinasionale samelewings
beskou nie.
Met betrekking tot Suid-Afrika kan gemeld word dat die konstitusionele
grondleggers die mag om op die grondslag van ŉ geografiese federasie te regeer,
tussen nege provinsies en ŉ sentrale regering verdeel het. Die provinsies sou oor
gelyke verteenwoordiging in die hoërhuis (Nasionale Raad van Provinsies) beskik.
Terwyl die keuse van die federale staatsvorm as die korrekte keuse beskou word,
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is daar egter op tweërlei wyse gefouteer met die wyse waarop die mag verdeel is.
Ten eerste is, anders as wat normaalweg in geografies-gebaseerde federale state
gebeur, slegs beperkte bevoegdhede aan die samestellende eenhede (provinsies)
verleen. Daarteenoor is die magte wat aan die sentrale regering verleen is,
omvangryk. Hierdie besondere reëling sou vir toekomstige regerings die weg
baan om mag selfs verder in die sentrale regering te konsentreer. Die jongste
voorbeeld van magskonsentrasie was die besluit deur die Motlanthe-regering om
gedurende Maart 2009 ŉ wetsontwerp goed te keur ingevolge waarvan die
Grondwet gewysig sal word om direkte ingryping deur die sentrale regering in
munisipaliteite moontlik te maak (Die Burger 2009c). Dit wil voorkom asof die
Zuma-regering bereid is om nie alleen met die wetgewing voort te gaan nie, maar
dit selfs verder te voer. Op 22 Junie 2009 het Sicelo Shiceka, die minister van
koöperatiewe regering en tradisionele sake, verklaar dat veranderings aan die
stelsel van sowel plaaslike as provinsiale regering bestudeer word met die oog
daarop om dit in Maart 2010 in werking te stel (Die Burger 2009d).
Tweedens word die wyse waarop die konstitusionele grondleggers die regte van
kultuur, godsdiens- en taalgemeenskappe beskerm het, as ontoereikend beskou.
Die wyse waarop instellings soos die Menseregtekommissie, die Pan-SuidAfrikaanse Taalraad, die Kommissie vir Geslagsgelykheid en die Kommissie vir die
Bevordering en Beskerming van Regte van Kultuur-, Godsdiens- en
Taalgemeenskappe sedert hul stigting gefunksioneer het en steeds funksioneer,
dien ter illustrasie. Betreffende die beskerming van taalgemeenskappe se regte
het oudpresident F.W. de Klerk onlangs selfs so ver gegaan as om ANC-regerings
daarvan te beskuldig dat hulle tot dusver feitlik elkeen van die grondwetlike
taalregte van Suid-Afrikaners geïgnoreer het (Die Burger 2009e).
Dit is belangrik om te meld dat terwyl wye erkenning verleen is aan die stelsel
van tradisionele leierskap in Suid-Afrika, daar ook op hierdie terrein etlike
aangeleenthede is wat as problematies beskou word en aandag verdien (Hugh
2004).
Die gevolgtrekking waartoe dus geraak kan word, is dat vir die sukses en
uiteindelike konsolidasie van demokrasie in Suid-Afrika, die bestaande stelsel van
magsverdeling tussen die nasionale en subnasionale regeringsinstellings nie as
ideaal beskou kan word nie. Die skepping van ŉ volwaardige geografiese
federasie met maksimum desentralisering van regsprekende, uitvoerende en
wetgewende magte aan die samestellende eenhede sou ŉ veel beter opsie
gewees het. Bekende politieke filosowe soos Alexis de Tocqueville en John Stuart
Mill was daarvan oortuig dat die desentralisering van politieke mag as ŉ
noodsaaklike komponent van demokrasie beskou moet word (Pennock e.a.
1964:519). Selfs die skepping van ŉ demokratiese konsosiasie sou vir Suid-Afrika
meer betekenisvol gewees het. Hierdie tipe demokrasie is ontwikkel met die
spesifieke doel om magsdeling en noue assosiasie tussen ŉ aantal partye en
politieke groeperings in verdeelde samelewings moontlik te maak. Bekende
voorbeelde van gevestigde demokratiese konsosiasies is België, Oostenryk en
Switserland (Heywood 2002:34).

3.10 Die skeiding van regeringsmagte
Een van die mees uitstaande kenmerke van alle volwaardige demokratiese state
is die skeiding tussen die wetgewende, uitvoerende en regsprekende
gesagstrukture. In die Amerikaanse presidensiële of buiteparlementêre
regeringsvorm (Ball 1992:53; Heywood 2002:338-42), het die driedelingsleer
(die leer van die “trias politica”), waarskynlik die suiwerste toepassing gevind. In
dié staat word die president, die hoof van die uitvoerende gesag, direk deur die
kiesers verkies. Hy/sy en sy/haar kabinetslede is nie deel van die wetgewende
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gesag nie en is ook nie aan die wetgewende gesag verantwoording verskuldig nie.
Kabinetslede se aanstellings moet wel deur die Senaat bekragtig word. Hierdie
besondere reëling vorm deel van ŉ uitgebreide stelsel van wigte en teenwigte
tussen die regeringsmagte. Verder is die president sowel staats- as
regeringshoof. Die uitgangspunt van die Amerikaanse konstitusionele
grondleggers was dat indien die regeringsmagte nie geskei word nie, daar geen
sprake van werklike vryheid sou wees nie, aangesien een of meer persone alle
mag sou kon bekom en dan willekeurig sou kon optree. Die bewering word soms
gemaak dat die Amerikaanse demokrasie meer “demokraties” as ander Westerse
demokrasieë is, omdat dit magskonsentrasie beter aan bande lê.
Dit is belangrik om daarop te wys dat terwyl die afsonderlike bestaan van die
regsprekende gesag in alle demokrasieë as vanselfsprekend en noodsaaklik
beskou word (gewoonlik word daarna as regsoewereiniteit, oftewel “the rule of
law”, verwys), die skeiding tussen die wetgewende en uitvoerende gesag nie
altyd so rigied is soos in die VSA nie. In hierdie opsig is verskeie modelle van
wetgewende-uitvoerende magskeiding ontwikkel, naamlik die parlementêre of die
kabinetstelsel (soms ook die eerste-ministeriële of Westminster-regeringsvorm
genoem) (Ball 1992:53; Heywood 2002:342-8). ŉ Goeie voorbeeld hiervan is die
Britse regeringstelsel. Die uitstaande kenmerk van die betrokke stelsel is dat die
wetgewende en uitvoerende mag nie geskei is nie. Dit is aaneengeskakel deurdat
die lede van die uitvoerende gesag (eerste minister en kabinet) ook lede van die
wetgewende gesag is en aan laasgenoemde verantwoording verskuldig is. Die
eerste minister word voorts nie direk deur die kiesers tot die amp verkies nie,
maar bekom sy/haar amp op grond daarvan dat hy/sy die leier van die sterkste
party in die parlement (Laerhuis / House of Commons) is. Kenmerkend van die
parlementêre stelsel is ook die feit dat die staatshoof normaalweg slegs ŉ
seremoniële rol speel, met beperkte politieke invloed. Die staatshoof kan ŉ
president of ŉ monarg wees.
In Frankryk word ŉ vermenging van die parlementêre en presidensiële
regeringsvorme aangetref. Die president word direk deur die kiesers verkies en is
nie ŉ lid van die wetgewende gesag nie. Die eerste minister en sy/haar
kabinetslede is egter wel lede van die wetgewende gesag en is ook
verantwoording aan daardie liggaam verskuldig (Ball 1992:54; Heywood
2002:342-3).
Wanneer die Suid-Afrikaanse stelsel van wetgewende-uitvoerende magskeiding
ontleed word, word bemerk dat dit in wese met die Westminster-regeringsvorm
ooreenstem, nieteenstaande die feit dat daar in die Grondwet vir ŉ president en
nie ŉ eerste minister nie voorsiening gemaak is. Die wetgewende en uitvoerende
gesag is, soos in Brittanje, aaneengeskakel deurdat die president en kabinetslede
lede van die parlement is en ook verantwoording aan daardie liggaam verskuldig
is. Hierdie aaneenskakeling van magte sou, veral gedurende die termyne van die
Mbeki-regering, daartoe lei dat mag op toenemende wyse in die uitvoerende
gesag gekonsentreer is. Ofskoon Suid-Afrika nie ŉ volledige toestand van
uitvoerende oppergesag bereik het nie, is die toesigrol van die wetgewende gesag
gedurende hierdie tydperk aansienlik beperk en dikwels tot ŉ blote rubberstempel
gereduseer (Gumede 2005). Die vernaamste kritiek het gesentreer om die feit
dat ministers nie vrae beantwoord het nie en soms sessies en sittings van
parlementêre komitees nie bygewoon het nie. Wanneer daar egter oor
wetsontwerpe gestem moes word, is dit van lede van die regerende party verwag
om ten gunste daarvan te stem. Gedurende Januarie 2009 het ŉ onafhanklike
paneel wat twee jaar gelede deur die speaker en voorsitter van die Nasionale
Raad van Provinsies aangestel is om die funksionering van die parlement te
ondersoek, bevind dat daar inderdaad etlike knelpunte is wat uit die weg geruim
moet word (Die Burger 2009f).
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Teen hierdie agtergrond beskou behoort dit voor die hand liggend te wees dat die
stelsel van magskeiding tussen die wetgewende en uitvoerende gesag soos dit
tans in Suid-Afrika bestaan, nie ideaal geskik is vir die behoud en konsolidasie
van ŉ volwaardige demokratiese orde nie. Daar kan slegs gehoop word dat
toekomstige politieke leiers die wysheid aan die dag sal lê om groter skeiding
tussen die wetgewende en die uitvoerende gesag te bewerkstellig deur veral die
parlement toe te laat om sy toesigrol oor die uitvoerende gesag na behore te
vervul. In die afwesigheid van ŉ sterk opposisie sal sodanige stap nie alleen
magskonsentrasie bemoeilik nie, maar ook ŉ bydrae tot goeie regering lewer.
Die ideaal vir Suid-Afrika sou natuurlik wees om geheel en al met die
Westminster-regeringsvorm weg te doen en oor te skakel na die presidensiële
regeringsvorm volgens die Amerikaanse of Franse voorbeeld. Erkenning word
verleen aan die feit dat ŉ direk verkose president wat nie by wyse van ŉ politieke
mosie van wantroue deur die wetgewende gesag verwyder kan word nie, tot
outoritêre presidensialisme kan lei en die demokratiese orde sodoende kan
ondermyn. Wanneer hierdie waarskynlikheid egter opgeweeg word teen die feit
dat outoritêre kabinets- en/of eerste-ministeriële regering ewe moontlik is, en
inderdaad dikwels vir lang tydperke in Westminster-stelsels voorkom, blyk die
presidensiële stelsel met sy ingeboude stelsel van wigte en teenwigte steeds die
voorkeuropsie vir Suid-Afrika te wees. In die mate dat ŉ stelsel van wigte en
teenwigte ook in Westminster-stelsels mag voorkom, kan genoem word dat dit
swak ontwikkel is vanweë die aaneenskakeling van wetgewende en uitvoerende
magte in hierdie stelsels.
Wat wel as ŉ positiewe resente ontwikkeling ten opsigte van magskeiding in SuidAfrika beskou kan word, is die aankondiging deur president Zuma dat die
parlement voortaan toegelaat sal word om sy toesigrol oor die uitvoerende gesag
na behore te vervul (ANC Hot Topics s.j.). Die aanstelling van Max Sisulu as nuwe
speaker word insgelyks as positief beskou, aangesien hy ŉ lid van die paneel was
wat die funksionering van die parlement ondersoek het en waarna hier bo verwys
is.
ŉ Uiters positiewe aspek betreffende die skeiding van magte in Suid-Afrika is
egter die konstitusionele voorsiening dat Suid-Afrika ŉ regstaat sal wees. Dit
beteken dat die hoogste en finale gesag by die Konstitusionele Hof sal berus. Met
hierdie besluit het die konstitusionele grondleggers die stelsel van parlementêre
soewereiniteit wat sedert Uniewording in Suid-Afrika bestaan het, vervang deur ŉ
stelsel van regsoewereiniteit met die Grondwet as die finale toetssteen. Tot
dusver het regerings en regeringsinstansies hul grootliks daarvan weerhou om die
onafhanklikheid en soewereiniteit van die regsprekende gesag aan te tas, ofskoon
daar tog etlike gevalle voorgekom het waar politici en regeringslui hul wel
daaraan skuldig gemaak het. Gedurende Oktober 2008 het selfs hoofregter Pius
Langa dit nodig geag om, tydens ŉ voordrag voor die Statebond se Vereniging vir
Landdroste en Regters, daarop te wys dat die regsprekende gesag se
onafhanklikheid op sagte en subtiele wyse ondermyn word (InfoUpdate no. 28
2008; Die Burger 2008). Ofskoon pertinente voorbeelde nie genoem is nie, kan
die volgende ter illustrasie van die verskynsel vermeld word:




Die gebruik van ŉ regterlike kommissie van ondersoek (Erasmuskommissie) deur die vorige premier van die Wes-Kaap, Ibrahim Rasool,
met die primêre doel om die DA-opposisie in daardie provinsie te
diskrediteer (News24.com 2008b).
Die etikettering van regters van die Konstitusionele Hof deur die
sekretaris-generaal van die ANC, Gwede Mantashe, as “teen-revolusionêr”
(De Vries 2008).
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Die bevraagtekening van die oppergesag van die Konstitusionele Hof deur
die leier van die ANC, Jacob Zuma, en sy aandrang op die hervorming
daarvan (Karim 2009).
Die bewering deur die afgedankte direkteur van die NV, Vusi Pikoli, dat die
uitvoerende gesag tydens die Mbeki-regering die onafhanklikheid van die
regsprekende gesag ondermyn het (Polity.org.za 2009).
Die terugtrekking van korrupsieklagte teen Jacob Zuma deur die NV ná ŉ
volgehoue veldtog van druk op die instelling deur die Drieparty-alliansie
Economist.com 2009). Die leier van die African National Congress se
Jeugliga (ANCYL) het selfs met die “doodmaak” en later met die
“eliminasie" van opponente gedreig (Francis 2009), terwyl die Mkhonto we
Sizwe Militêre Veteranevereniging die dreigement van ŉ burgeroorlog
geopper het (Blog South Africa 2008).
Die onlangse uitstel van ŉ vergadering van die outonome Regterlike
Dienskommissie (RDK) om vakatures vir regters te vul, deur die huidige
minister van justisie, Jeff Radebe (Die Burger 2009g).

Vir die suksesvolle voortbestaan van die konstitusionele demokrasie is die
voorbeelde waarna hier bo verwys is, onaanvaarbaar. Die onafhanklikheid van die
regsprekende gesag is een van die hoofpilare waarop elke demokratiese bestel
rus. Sou dit aangetas word, is dit onafwendbaar dat die hele bestel uiteindelik in
duie sal stort.

3.11 Burgerlike beheer oor die gewapende magte
Die gewapende magte van ŉ staat speel ŉ uiters belangrike rol in die politieke
proses van daardie staat. Die betrokkenheid kan voorgestel word as ŉ spektrum
van burgerlik-militêre verhoudings. Dit wissel van ŉ baie lae vlak van
betrokkenheid aan die een kant van die spektrum tot totale dominasie aan die
ander kant. Volgens Schraeder (2004:205-9) is dit moontlik om vyf modelle van
burgerlik-militêre verhoudings op hierdie spektrum van betrokkenheid te
onderskei. Eerstens is daar die burgerlike-oppergesag-model wat gekenmerk
word deur die feit dat die finale gesag ten opsigte van militêre aangeleenthede
ten volle by die burgerlike regering berus. Volgens die model is die gewapende
magte bloot ŉ instrument wat deur die regering, as die agent van die staat,
gebruik kan word om sy beleid te implementeer. In die kontemporêre
internasionale stelsel is die beginsels onderliggend aan hierdie model die
heersende praktyk in elke volwaardige demokrasie. Om die waarheid te sê, dit
word aanvaar dat demokrasie daarsonder nie werklik moontlik is nie. Dit sal
geredelik besef word as in gedagte gehou word dat verder op die spektrum daar
die waghond-model, die gebalanseerde-wiel-model, die direkte-regeer-model en
die maatskaplike-transformasie-model is. Al hierdie modelle dui op ŉ meerdere of
mindere mate van betrokkenheid deur die gewapende magte in die regeerproses.
Wanneer die situasie in Suid-Afrika in terme van die stelsel van burgerlik-militêre
verhoudings ontleed word, is dit duidelik dat die konstitusionele grondleggers op
uiters korrekte wyse op die burgerlike-oppergesag-model besluit het. Nie alleen is
formele konstitusionele voorsiening vir burgerlike beheer oor die gewapende
magte gemaak nie, maar die ANC-regering het in 1996 die presiese aard daarvan
ook in Die Witskrif oor Verdediging, bekend as Verdediging in ŉ Demokrasie,
uiteengesit (Departement van Verdediging 1996). Daar kan dus verklaar word dat
Suid-Afrika volledig aan hierdie belangrike vereiste vir suksesvolle demokrasie
voldoen. Dit kan ook genoem word dat die model wat aanvaar is, nou ooreenstem
met die demokratiese model van objektiewe burgerlik-militêre verhoudings soos
deur Huntington gekonsipieer (aangehaal in Heywood 2002:284) en die
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demokratiese model van liberale burgerlik-militêre verhoudings wat deur Eric
Nordlinger geformuleer is (aangehaal deur Heywood 2002:284).
ŉ Aspek wat egter kommerwekkend is en vermelding verdien, is die feit dat die
ANC se militêre vleuel gedurende die periode van stryd teen apartheidregerings
en tans nog georganiseer in die Mkhonto we Sizwe Militêre Veteranevereniging,
oënskynlik steeds met ŉ bepaalde politieke agenda ten behoewe van die ANC
opereer. Tekenend hiervan was hierdie veteranevereniging se dreigement in 2008
dat die land in ŉ burgeroorlog gedompel sal word indien die president van die
ANC, Jacob Zuma, deur ŉ hof skuldig bevind sou word (Blog South Africa 2008).
Na afloop van die onlangse algemene verkiesing is ŉ soortgelyke dreigement
herhaal. Hierdie keer is die opposisiebeheerde Wes-Kaapse provinsiale regering
gedreig dat die provinsie onregeerbaar gemaak sal word indien die premier,
Helen Zille, haar nie van “beledigende” kritiek op president Zuma weerhou nie
(News24.com 2009). Dit behoort duidelik te blyk dat veterane wat politieke
dreigemente maak en in gevegsuniforms deur die strate marsjeer ten einde
geloofwaardigheid aan hul dreigemente te verleen, allermins bevorderlik is vir die
vestiging en voortbestaan van ŉ demokratiese orde.

3.12 Vryheid van kommunikasiemedia
Vir die behoud en konsolidasie van ŉ demokratiese samelewing is dit belangrik
dat regeringsbeheer en -besit van die massakommunikasiemedia in die grootste
moontlike mate beperk moet word. Hierdie noodsaak vloei voort uit die feit dat
mediavryheid nie alleen help om basiese menseregte en -vryhede te beskerm nie,
maar ook meehelp om deursigtige regeringsoptrede en -beleid te verseker. Die
president van die Raad van Europa se Parlementêre Vergadering, René van der
Linden, beskou vryheid van uitdrukking as van sodanige belang dat hy daarna as
die suurstof van ŉ demokratiese bestel verwys het (Council of Europe 2009).
Wanneer die huidige stand van mediavryheid in Suid-Afrika in oënskou geneem
word, blyk dit dat daar ŉ ruim mate van vryheid bestaan en dat hierdie vryheid
ook konstitusioneel gewaarborg word. Die uitsondering in hierdie verband is die
openbare uitsaaier, die SABC, wat onder ministeriële beheer staan, terwyl die
beheerraad ook deur die regering aangestel word. Die langdurige konflik tussen
die SABC-raad en die hoof uitvoerende beampte is ŉ aanduiding van pogings deur
wedywerende groeperings binne die Drieparty-alliansie om die instelling vir
politieke doeleindes te gebruik (Myburgh 2009). Ingevolge wysigings aan die
uitsaaiwet wat in 2008 voorgestel is, sal die parlement met die bevoegdheid
beklee word om die beheerraad van die SABC te verwyder sou die liggaam tot
sodanige gevolgtrekking kom (Moerdyk 2009). Hierdie maatreël sal geld
nieteenstaande die feit dat hoofstuk 9 van die Grondwet vir ŉ onafhanklike
owerheid om die openbare uitsaaier te reguleer, voorsiening maak.
Terwyl die media in Suid-Afrika tans oor ŉ ruim mate van vryheid beskik, is daar
nietemin tekens dat vorige regerings probeer het om hierdie vryheid aan bande
te lê. ŉ Sprekende voorbeeld hiervan was die poging om deur middel van
wetgewing groter beheer oor die Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van SuidAfrika (OKOSA), te verkry (Freedom of Expression Institute 2008). Verder is druk
ook van regeringskant uitgeoefen dat die media inligtingsbronne bekend moet
maak, regstellende aksie moet toepas en ŉ gedragskode daar moet stel. Voorts is
dit bekend dat regeringslui hul ook by etlike geleenthede ten gunste van ŉ
mediatribunaal uitgespreek het.
Volgens Pillay (2008) beklee Suid-Afrika die 36ste plek uit 173 state op die
persvryheidsindeks wat jaarliks deur die nieregeringsorganisasie Verslaggewers
Sonder Grense opgestel word. Hy verwys ook na die mediakenner Anton Harber,
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wat sy kommer uitgespreek het oor die politieke dreigemente teen die media, die
onafhanklikheid van die openbare uitsaaier, die toegang tot die internet,
apartheidswette wat steeds voortbestaan, litigasie ten einde die media te teister
(“harass”), en die regering se aandrang op ŉ mediatribunaal.
ŉ Onlangse maatreël wat ernstige gevolge vir mediavryheid in Suid-Afrika kan
inhou, is die voorgestelde wetgewing rakende die “beskerming” van inligting.
Hiervolgens kan regeringsinstellings inligting wat as van “nasionale belang”
beskou word, as geklassifiseerde inligting hanteer. Indien die media hierdie
geklassifiseerde inligting sou openbaar maak, sal hulle vervolging in die gesig
staar (Freedom of Expression Institute 2008).
Die Instituut vir Vryheid van Uitdrukking het in 2008 sy kommer oor die vlak van
mediavryheid in Suid-Afrika uitgespreek (Freedom of Expression Institute 2008).
Hierdie siening is kommerwekkend, want sou mediavryheid in die slag bly, kan dit
ernstige gevolge vir die demokrasie in Suid-Afrika inhou, veral as in gedagte
gehou word dat die media, in die afwesigheid van ŉ sterk partypolitieke
opposisie, ŉ uiters positiewe en noodsaaklike rol in hierdie verband vervul.

3.13 ŉ Oorwegend mark-ekonomie-stelsel
Dit word vandag wyd aanvaar dat ŉ oorwegend mark-ekonomie-stelsel ŉ
essensiële voorwaarde vir suksesvolle demokrasie is. Ter agtergrond word
genoem dat politieke wetenskaplikes ŉ onderskeid tussen vier ekonomiese
stelsels tref (Valdehueza 2009). Eerstens is daar die tradisionele ekonomiese
stelsel, wat in wese ŉ familie- of gemeenskapsgebaseerde stelsel met kommunale
grondbesit is. Tweedens kan ŉ mark-ekonomie-stelsel onderskei word wat ’n
individu- of verbruikergebaseerde stelsel is wat van verbruikerskeuses afhanklik
is. Die derde stelsel is die bevelsekonomiese stelsel, wat ’n sentraalbeheerde
stelsel is met die regering in volle beheer van alle fasette van die samelewing. Die
vierde stelsel is die gemengde-ekonomie-stelsel, waarin die vryemarkstelsel
opereer, maar daar ook ŉ sekere mate van regeringsbetrokkenheid in die
ekonomie voorkom.
Dit is belangrik om aan te toon dat daar selde in die moderne internasionale
stelsel tradisionele ekonomiese stelsels voorkom, en dat waar dit wel die geval is,
dit tot sekere onderontwikkelde gebiede binne state beperk is. Met die
ineenstorting van die voormalige Sowjetunie aan die einde van die tagtigerjare,
die beëindiging van die Koue Oorlog daarna en die ekonomiese liberalisering wat
die afgelope aantal jare in die Chinese Volksrepubliek plaasgevind het, het die
bevelsekonomiese stelsel vrywel van die toneel verdwyn. Die enigste stelsels wat
dus oorgebly het, is die mark-ekonomiese en die gemengde-ekonomie-stelsels.
Op die keper beskou bestaan daar egter in die werklike lewe geen markekonomie-stelsel wat honderd persent suiwer is nie. Dié feit word geïllustreer
deur die moderne vorme van kapitalisme wat deur Heywood (2002:180-83)
onderskei word. Hy is die mening toegedaan dat dit moontlik is om ŉ onderskeid
tussen sosiale kapitalisme, kollektiewe kapitalisme en ondernemingskapitalisme
te tref. Selfs in die VSA, waar die idee vanlaissez-faire-kapitalisme (suiwer
kapitalisme) voorgestaan word, is sodanige regerings verplig om sekere rolle in
die ekonomie te vervul. In hierdie verband het wetenskaplikes (Ibele 1984:4748) na die volgende verwys:



Dit moet orde en wet handhaaf.
Dit moet die sakesektor bystaan deur maatreëls soos arbeidswetgewing,
subsidies, belastingvoordele, tariefregulasies en die skepping van
infrastruktuur.
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Dit moet as ŉ balanserende krag (“countervailing force”) in die mark
optree deur hulp te verleen aan die “swak bedingers” by wyse van
subsidies, toelaes, maatreëls teen monopolievorming, maatreëls vir
kollektiewe bedinging en gesondheidsorg.
Dit moet die sakesiklus teenwerk, omdat produksie nie altyd op
verbruikersvraag reageer nie.
Dit moet die mark beteuel en selfs vervang wanneer markkragte wendings
neem wat skadelik is vir die algemene welstand van die samelewing deur
maatreëls soos veiligheidsregulasies, depositoversekering vir banke,
reserwes vir versekeringsmaatskappye, sonering van eiendomme en
besoedelingsmaatreëls. (Tans is sowel die Obama-regering in die VSA as
ander Westerse regerings genoodsaak om selfs private sakeondernemings in die openbare belang oor te neem of finansieel te
ondersteun en met omvangryke stimuleringsmaatreëls vorendag te kom
ten einde die finansiële krisis die hoof te bied.)

Die finansiële krisis wat die wêreld onlangs getref het, is waarskynlik die heel
beste bewys dat die markekonomiese stelsel nie in ŉ suiwer of ongebreidelde
vorm kan voortbestaan nie. Die tradisionele opvatting dat die markmeganisme
(die “onsigbare hand”) op suksesvolle wyse selfregulerend kan optree, is deur
hierdie krisis finaal as ongeldig ontmasker. Terwyl dit aanvaar word dat ŉ
markekonomiese stelsel geen gelyke het betreffende die skepping van welvaart
nie, moet sodanige stelsel egter voortdurend deur die regering en sy
regulatoriese instellings (die “vierde arm van regering”) beteuel word. Hierdie
noodsaak sal geredelik besef word as in gedagte gehou word dat die huidige
krisis primêr ontstaan het omdat regerings oor ŉ wye front versuim het om die
regulatoriese instellings tot hulle beskikking te gebruik ten einde die uiters
aggressiewe en eksploitatiewe markkragte wat die afgelope dekades toegepas is,
behoorlik te beteuel (Kodres e.a. 2009).
Toegepas op Suid-Afrika kan dit gestel word dat daar grootliks aan die vereiste
vir ŉ oorwegend markekonomiese stelsel voldoen word. Regeringsbetrokkenheid
in die ekonomie was tot dusver slegs daarop ingestel om ŉ balanserende rol te
speel ten behoewe van “swak bedingers” en voorheen benadeeldes, asook om
stabiliteit in die finansiële stelsel te verseker. Metodes wat gebruik is om spesifiek
die armoede- en ongelykheidsprobleme te oorkom, was arbeidsbeskerming,
maatskaplike
hulpprogramme,
swartbemagtigingsprogramme,
belastinghervorming,
verbreding
van
opvoedkundige
geleenthede,
vaardigheidsontwikkeling en behuisingsprogramme.
Met hierdie benadering om stabiliteit en groter “ekonomiese demokrasie” te
bewerkstellig kan uiteraard geen fout gevind word nie. Inteendeel, in ŉ
ontwikkelende staat soos Suid-Afrika met enorme dispariteite op velerlei terreine,
word die voorgemelde stappe as noodsaaklik vir die konsolidasie van demokrasie
beskou. Die gevaar verbonde aan sodanige balanseringsrol is egter dat
regeringsbetrokkenheid op sodanige wyse kan intensiveer dat dit tot sosialisme
en gevolglik groter staatsinmenging en sentralisering van mag kan lei. Beide is
nie bevorderlik vir demokrasie nie. Terwyl hierdie moontlikheid bestaan vanweë
die prominente teenwoordigheid van kommuniste en sosialiste in die huidige
regering, is dit belangrik om te vermeld dat die nuutverkose president, Jacob
Zuma, aangekondig het dat terwyl klem gelê sal word op armoedeverligting in die
samelewing deur ŉ groter rol aan die regering toe te ken deur die aanvaarding
van die konsep van ŉ ontwikkelingstaat, daar nie van die bestaande ekonomiese
beleidsrigtings afgewyk sal word nie (Berger 2009). Die afleiding wat dus gemaak
kan word, is dat daar met die huidige oorwegend kapitalistiese stelsel
voortgegaan sal word, maar dat dit vanweë die aanvaarding van die konsep van
ŉ ontwikkelingstaat na alle waarskynlikheid as sosiale kapitalisme, kollektiewe
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kapitalisme of die “derde weg” sal manifesteer. Hierdie vorme van kapitalisme is
hier bo kortliks verduidelik.

3.14 Nakoming van die sosiale kontrak deur die vestiging van
goeie regering en ŉ effektiewe staatsadministrasie
Volgens die Britse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679), is die staat doelbewus
deur die mens geskep by wyse van ŉ sosiale kontrak waartoe elke individu in die
samelewing sy toestemming verleen het. Politieke wetenskaplikes (Rodee e.a.
1957:21) wys daarop dat ingevolge die sosialekontrak-teorie alle mense gelyk is,
met ŉ onvervreembare reg om absolute eiebelang en vryheid na te streef.
Aangesien hierdie oogmerke slegs ten koste van ander bereik kan word, ontstaan
die waarskynlikheid van onbeheerde konflik en stryd (“ŉ oorlog deur almal, teen
almal”). Ten einde dus totale selfvernietiging en volslae chaos te verhoed en
veiligheid, orde en vrede te bewerkstellig, het die mens, as sosiale en politieke
wese, dit wys en nodig geag om ŉ sosiale kontrak aan te gaan. Ingevolge die
kontrak doen elke individu afstand van sy/haar eksklusiewe regte ten gunste van
ŉ verkose regering. Laasgemelde het dan die taak om, synde die agent van die
staat, as trustee te regeer in die belang van die kontrakterende partye. Om die
regering voorts in staat te stel om sy regeertaak na behore te vervul en na die
kontrakterende partye se belange om te sien, is hy met omvattende wetgewende,
uitvoerende en regsprekende magte beklee. Verder is hy gemagtig om ŉ
effektiewe veiligheidstelsel en staatsadministrasie daar te stel. Die beginsels
waarvolgens die regeertaak verrig moet word, is oorreding en wederkerige
beheer, terwyl alle regerings- en administratiewe handelinge aan die vereistes
van deursigtigheid en verantwoordbaarheid moet voldoen. Sou die regering in die
taak faal, loop dit die gevaar om deur die kiesers met ŉ ander vervang te word.
In Suid-Afrika was daar gedurende die termyne van die Mbeki- en Motlantheregerings ooglopend nie ŉ sterk verbintenis tot die nakoming van die sosiale
kontrak in al sy fasette nie. Veral die vestiging van ŉ effektiewe
staatsadministrasie en die aanvaarding van die beginsels van oorreding en
wederkerige kontrole het nie altyd aan die verwagtings voldoen nie. Die
vernaamste rede vir hierdie toedrag van sake was die feit dat die Driepartyalliansie na elke algemene verkiesing met ŉ oorweldigende meerderheid aan
bewind gestel is en as gevolg daarvan nie die vrees gekoester het dat dit uit die
kussings gelig sou word nie. Uitsprake deur ANC-leiers in die verlede dat die
party tot die Wederkoms sal regeer (The Real ANC Today 2008), tesame met
eensydige besluitneming, ignorering en verkleinering van opposisiepartye en die
omskepping van die parlement (die direk verkose verteenwoordigers wat moet
toesien dat die sosiale kontrak nagekom word) tot ŉ rubberstempel, het op ŉ
gebrek aan erkenning van hierdie uiters belangrike beginsel gedui.
Vorige regerings se nienakoming van die sosiale kontrak word ten beste
geïllustreer deur beleidsrigtings en praktyke wat gevolg is en direk tot ŉ afname
in goeie regering en die effektiwiteit van die staatsadministrasie sou lei. Eerstens
kan verwys word na die toepassing van kaderontplooiing, ongenuanseerde
regstellende aksie, nepotisme en die versuim om etlike duisende vakante poste te
vul. Tweedens is nagelaat om streng maatreëls in te stel om korrupsie en
verkwisting aan bande te lê (Politicsweb 2009a). Gouws (2009) verwys ook na
die rol wat die begunstiger-begunstigde- (“patron-client”) siening van demokrasie
in hierdie verband gespeel het. Ingevolge hierdie siening word ŉ bepaalde stel
spelreëls onderskryf en is dit nie vreemd dat die wenners in ŉ verkiesing (die
politieke elite) die faksies of individue wat hulle ondersteun het, vergoed vir hul
ondersteuning nie. Volgens hierdie siening word dit selfs as geoorloof en legitiem
beskou dat die vergoeding uit die tesourie mag geskied. Hierdie praktyk stem
ooreen met die verskynsel van persoonlike heersersnetwerke wat, volgens
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Schraeder (2004:183-5), gedurende die nakoloniale periode wydverspreid in
Afrika-state voorgekom het.
Teen die agtergrond van bostaande was dit onafwendbaar dat die sentrale
staatsdepartemente en provinsiale regerings oor ŉ breë front blootgestel sou
word aan óf wanbestuur óf verval, of aan beide. ŉ Aanduiding van die omvang
van die problematiese toestand kan verkry word uit ŉ mededeling aan die
Kaapstadse Persklub deur die ouditeur-generaal, Terence Nombembe, gedurende
September 2009. In sy verklaring het hy aangetoon dat slegs 7 uit 34 sentrale
staatsdepartemente wat verlede jaar geouditeer is, gunstige verslae ontvang het.
Op provinsiale vlak het slegs 7 van die 119 geouditeerde departemente aan die
vereistes vir gesonde finansiële bestuur voldoen (Ensor 2009). ŉ Verdere
noodwendige gevolg van die afname in goeie regering en die effektiwiteit van die
staatsadministrasie was dat dienslewering en die instandhouding van
infrastruktuur nadelig getref sou word. Dienslewering op die terreine van die
onderwys en gesondheid is enkele voorbeelde waarna verwys kan word. Die
amptelike opposisie (Trollip en Mazibuko 2009) het onlangs daarop gewys dat
Suid-Afrika die afgelope jaar op die internasionale Mislukte State-indeks met 19
plekke gedaal het. In die geheel het Suid-Afrika die afgelope jaar in 16 uit 20
internasionale indekse laer graderings ontvang.
Die nienakoming van die sosiale kontrak deur vorige regerings sou ook tot gevolg
hê dat die staatsbeheerde maatskappye in Suid-Afrika nie die proses van
institusionele agteruitgang en verval sou ontsnap nie. Tekenend hiervan was die
wanbestuur en finansiële chaos wat in die Suid-Afrikaanse Lugdiens (SAL), die
SABC, Transnet, ESKOM, die Krygtuigkorporasie (KRYGKOR) en die Landbank
voorgekom het. Volgens ramings het die onlangse ineenstorting van die
elektrisiteitsnetwerk Suid-Afrika ongeveer R50 miljard gekos (De Lange 2009a),
terwyl staatshulp aan die staatsbeheerde maatskappye gedurende die 20082009-boekjaar sowat R189 miljard beloop het (Styan e.a, 2009).
Die probleme van swak dienslewering, korrupsie, wanbestuur en verval het hul
ook op ongeëwenaarde en rampspoedige wyse op plaaslikeregeringsvlak
gemanifesteer. Gedurende 2008 het die Instituut vir Demokrasie in Suid-Afrika
(IDASA) se Eenheid vir Plaaslike Regering sy plaaslikeregeringsbarometer bekend
gemaak. Tekortkominge by die meeste is op haas elke terrein van plaaslike
regering blootgelê (Memela e.a. 2008). Volgens die ouditeur-generaal het slegs 3
van die 283 munisipaliteite in Suid-Afrika hul boekhouding gedurende die
afgelope finansiële jaar korrek uitgevoer (Ensor 2009). Die noodwendige gevolg
van hierdie disfunksionaliteit was dat wydverspreide en soms gewelddadige
protesaksies teen swak dienslewering voorgekom het. Municipal IQ wys daarop
dat daar teen November 2009 reeds twee keer meer protesaksies plaasgevind het
as in die vorige jaar (Die Burger 2009j). Hough (2008:1-13) het ook bevind dat
hierdie protesaksies teen swak dienslewering op plaaslikeregeringsvlak, vanweë
die intensiteit en omvang daarvan oor die potensiaal beskik om tot ŉ volskaalse
revolusie te ontwikkel indien die regering nie met bepaalde beleidsmaatreëls en
drastiese optrede vorendag kom nie.
Dit is dus duidelik dat vorige ANC-regerings toegelaat het dat die wydgekoesterde
demokratiese ideale wat met die sluiting van die nuwe sosiale kontrak in 1994
ontstaan het, grootliks deur institusionele disfunksionaliteit geïnhibeer is. Dit wil
egter voorkom asof die nakoming van die sosiale kontrak deur die nuwe regering
verskillend hanteer sal word. Tydens sy inhuldiging het president Zuma hom nie
alleen formeel tot goeie regering en beter dienslewering verbind nie, maar, soos
hier onder aangedui sal word, ook die kabinet geherstruktureer om dit moontlik
te maak. Voorts het hy met die bekendmaking van die kabinetsportefeuljes dit
ook duidelik aan die staatsamptenary gestel dat dienslewering van die uiterste

84

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

belang is; dat ŉ era van harde werk aangebreek het en dat geen luiheid voortaan
geduld sal word nie (Politicsweb 2009b). Vir die voortbestaan van die
demokratiese orde in Suid-Afrika is die herstel en nakoming van die sosiale
kontrak deur die heropbou en herstrukturering van die staatsadministrasie en die
toepassing van deursigtigheid en verantwoordbaarheid in alle regerings- en
administratiewe handelinge van kardinale belang.

3.15 Beperkte subkulturele klowings
Die gesaghebbende politieke wetenskaplikes Dahl (1984:90-91) en Lijphart
(1977) het reeds in die sewentiger- en tagtigerjare van die vorige eeu daarop
gewys dat kulturele en etniese homogeniteit of heterogeniteit in ŉ samelewing ŉ
bepalende invloed op die sukses of mislukking van demokrasie in sodanige
samelewings het. Veral Lijphart het dit beklemtoon dat ŉ demokratiese
konsosiasie geskep behoort te word om demokrasie in plurale en veral diep
verdeelde samelewings moontlik te maak. Dat die besondere kwessie in die
moderne era steeds as relevant beskou word, blyk uit die feit dat die Duitse
Politieke
Wetenskapvereniging
(DVPW),
die
Internasionale
Politieke
Wetenskapvereniging (IPSA) en die Berlynse Sosiale Wetenskapnavorsingsentrum
(WZB) in Junie 2009 ŉ gesamentlike internasionale konferensie in Berlyn belê het
om die verband tussen heterogeniteit en demokrasie te bespreek (wuertzburg.de
2009).
Die Afrika-kontinent is waarskynlik een van die beste kontemporêre voorbeelde
van die noue verband tussen heterogeniteit en demokrasie. Die onstabiliteit,
konflik, outoritarisme en gebrek aan sosio-ekonomiese ontwikkeling wat tot
dusver kenmerkend van samelewings op die kontinent was, kan direk herlei word
tot die bestaan van diep subkulturele klowings in daardie samelewings. Die mees
onlangse voorbeeld was die burgerlike onrus wat in Kenia, ŉ relatief homogene
samelewing, voorgekom het.
Die Suid-Afrikaanse samelewing word ook gekenmerk deur etniese en kulturele
heterogeniteit. Om die waarheid te sê, die heterogeniteit van die samelewing is
so omvangryk dat Suid-Afrika al as ŉ kleiner weergawe van die makrokosmos
beskryf is. Emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu het dan ook heel tereg na die
samelewing as ŉ “reënboognasie” verwys (Freebase s.j.). As in gedagte gehou
word dat hierdie heterogeniteit nie genoegsaam in die bestaande gesentraliseerde
geografiese federale staatstruktuur geakkommodeer is nie, en sodanige
heterogeniteit
ook
ŉ
sterk
aanwyser
van
swak
ekonomieseontwikkelingspotensiaal is, sal geredelik besef word dat die demokratiese orde in
Suid-Afrika voortdurend ŉ latente bedreiging in die gesig staar.
As verder in ag geneem word dat etnisiteit, volgens Schraeder (2004:101), so ŉ
belangrike rol in die politieke prosesse van die meeste Afrika-state speel dat dit
nie geïgnoreer durf word nie en dat daar, volgens navorsing wat deur Gibson en
Gouws (2002) gedoen is, ook hoë vlakke van onverdraagsaamheid in die SuidAfrikaanse samelewing voorkom, raak die prentjie selfs meer somber. Volgens
Alexander (2005-6) is ŉ demokratiese bestel sonder meer tot mislukking gedoem
indien onverdraagsaamheid en polarisasie toegelaat word om tot permanente
eienskappe van ŉ samelewing te gedy.
Dit is dus duidelik dat die etniese en kulturele heterogeniteit wat die SuidAfrikaanse samelewing kenmerk, en die spanningstoestande onderliggend
daaraan, ŉ donker wolk op die demokratiese horison daarstel. Oudpresident
Nelson Mandela het die destruktiewe potensiaal van etniese en kulturele
heterogeniteit besef en deur versoenende leierskap daarin geslaag om gedurende
sy bewindstermyn ŉ gees van nasionale eenheid en samehorigheid te skep. Sy
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onmiddellike opvolgers was egter oënskynlik minder sensitief hiervoor. Die
nuutverkose president, Zuma, het hom egter daartoe verbind om in die voetspore
van Mandela te volg. Slegs die tyd sal leer of hy dieselfde sukses as sy ikoniese
voorganger sal behaal.

3.16 ŉ Hoë vlak van sosio-ekonomiese ontwikkeling
Dat die vlak van sosio-ekonomiese ontwikkeling waarop ŉ samelewing verkeer, ŉ
bepalende invloed op die sukses of mislukking van die politieke stelsel van
daardie samelewing het, kan bykans as aksiomaties aanvaar word. Die besondere
verband tussen sosio-ekonomiese ontwikkelingsvlak en suksesvolle demokrasie
kan ten beste geïllustreer word aan die hand van spesifieke aanwysers.
Samelewings met ŉ hoë per kapita-inkomste, ŉ hoë geletterdheids- en
opvoedkundige syfer, ŉ hoë vlak van verstedeliking, ŉ klein landboubevolking, ŉ
lae sterftesyfer, ensovoorts kan bykans sonder uitsondering as demokraties
getipeer word (Dahl 1984:83-6).
Wanneer die situasie in die hedendaagse Suid-Afrika ontleed word, word bemerk
dat daar ernstige sosio-ekonomiese probleme bestaan. Hier bo is reeds
aangetoon dat die geletterdheids- en opvoedkundige vlak van die bevolking bo
die ouderdom van 20 jaar nie hoog is nie. Met verwysing na inkomsteverdeling
bestaan daar, soos hier onder aangedui sal word, ŉ enorme gaping tussen rykes
en armes. Suid-Afrikaners gaan ook swaar gebuk onder die las van armoede.
Volgens navorsing deur Schwabe (2008), wat aan die Raad vir
Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) verbonde is, het 57% van alle SuidAfrikaners in 2001 onder die armoedelyn geleef. In die Oos-Kaap het die syfer op
72% gestaan, terwyl 77% van die inwoners van Limpopo onder die armoedelyn
geleef het. Volgens Gumede (2008) het die syfer ten opsigte van sowel die
boonste armoedelyn (R322 per maand) as die onderste armoedelyn (R174 per
maand) nasionaal tot 48% in 2008 gedaal. Dit is egter steeds uitermate hoog.
Betreffende verstedelikingsvlakke kan gemeld word dat dit slegs blankes, bruines
en Indiërs is wat hoë verstedelikingsyfers toon, dit wil sê meer as 80%. Wat
swart mense, die grootste komponent van die bevolking, aanbetref, het die syfer
in 2008 op 40% te staan gekom. Verstedeliking deur swart mense is egter besig
om teen ŉ snelle tempo plaas te vind. Dit word bereken dat soveel as 73% van
die bevolking teen 2010 verstedelik sal wees. Dat hierdie snelle
verstedelikingsproses met enorme probleme gepaard gaan, is voor die hand
liggend (EnviroFacts 2008).
Suid-Afrika vaar ook swak wat ander indikators betref. Volgens die United Nations
Human
Development
Program
(2008)
is
Suid-Afrika
se
Menseontwikkelingsindeks (MOI) 0,674, wat beteken dat Suid-Afrika die 121ste plek op
die wêreldranglys beklee, terwyl die African News Agency (2009) daarop wys dat
Suid-Afrika die afgelope aantal jare met 35 plekke op die indeks gedaal het. Die
MOI word deur die Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram gebruik om
lewensverwagting by geboorte, opvoedkundige prestasie, gesondheidsdienste en
per kapita-inkomste te meet. Dit wissel van 1,000 tot 0,000. Dit word opgedeel in
drie kategorieë, naamlik hoog (1,000 tot 0,800), medium (0,799 tot 0,500) en
laag (0,499 tot 0,000) (McGowan e.a. 2006:400).
Dit is dus duidelik dat tot tyd en wyl bogemelde syfers nie aanmerklik verbeter
nie, demokratiese konsolidasie in Suid-Afrika aan spanning onderwerp sal wees.
Soos etlike kere hier bo genoem, het die Zuma-regering hom egter daartoe
verbind om binne die volgende vyf jaar sigbare en tasbare sosio-ekonomiese
ontwikkeling te bewerkstellig. Tydens sy staatsrede op 3 Junie 2009 het president
Zuma aangekondig dat 500 000 nuwe werksgeleenthede teen die einde van die
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jaar by wyse van ŉ openbarewerke-program geskep sal word (Die Burger
2009(h)). Om ŉ groter intervensionistiese rol vir die staat moontlik te maak, het
hy beslag gegee aan die konsep van ŉ ontwikkelingstaat (“developmental state”)
vir Suid-Afrika (Mazwai 2009). Ingevolge dié besondere staatsbeskouing is etlike
instellings geskep wat direk gemoeid sal wees met die ontwikkelingsbehoeftes
van die bevolking (South Africa.info 2009b). In hierdie verband kan verwys word
na die Nasionale Beplanningskommissie en die Ministerie van Monitering en
Evaluering wat beide in die Presidensie gesetel sal wees. Voorts is ŉ nuwe
Ministerie van Ekonomiese Ontwikkeling geskep. Die vorige minister van
finansies,
Trevor
Manuel,
sal
aan
die
hoof
van
die
Nasionale
Beplanningskommissie staan en die leidende rol in die ontwikkelingsinisiatiewe
speel.
Die konsep ontwikkelingstaat het sy ontstaan gedurende die laat 20ste eeu in die
staatsgeleide makro-ekonomiese beplanning in Oos-Asiatiese state, soos Japan
en Suid-Korea, gehad. Die ontwikkelingstaat word as ŉ kapitalistiese model
beskou (soms word daarna ook as “staatsontwikkelingskapitalisme” of die “harde
staat” verwys), maar word terselfdertyd deur sowel omvangryke staatsinmenging
in as ekstensiewe regulering en beplanning van die ekonomie gekenmerk. Die
primêre doel met ŉ ontwikkelingstaat is om nywerheidsontwikkeling en sosioekonomiese groei teen ŉ versnelde tempo moontlik te maak. Kenmerkend van
die model is ook die noue samewerking wat tussen die regering, die sakesektor
en georganiseerde arbeid plaasvind - ŉ kenmerk wat sommige waarnemers
beweeg het om na die ontwikkelingstaat as ŉ “vennootskapstaat” te verwys. Die
konsep is sedertdien gebruik om ook te verwys na state in ander wêrelddele wat
aan die kriteria voldoen het (Developmental State 2009; Heywood 2002:96-7).
Tans is dit egter onduidelik welke vertolking deur die Drieparty-alliansie aan
hierdie besondere staatsbeskouing gegee sal word. Aan die een kant is daar ŉ
groepering wat die idee van ŉ ontwikkelingstaat min of meer volgens die
klassieke beskouing voorstaan, terwyl ŉ ander groepering hul op die ANC se
strategiese beleidsdokument, Building a National Democratic Society (Strategy
and Tactics of the ANC), wat in 2007 aanvaar is, beroep. In hierdie dokument,
waarna reeds hier bo verwys is, word ŉ ontwikkelingstaat in Suid-Afrika beskryf
as ŉ aktivistiese staat wat beslissend in die ekonomie moet optree ter realisering
van ŉ algemeen progressiewe agenda (ANC 2007). Hierdie uiteenlopende
standpunte is nie alleen aanduidend van die verskillende ideologiese
uitgangspunte en die verskillende interpretasies van die NDR wat in die
Drieparty-alliansie heers nie, maar vorm ook deel van die groter stryd om die
sogenaamde “siel” van die ANC.
ŉ Verdere problematiese aspek ten aansien van die inwerkingstelling van die
ontwikkelingstaat-konsep in Suid-Afrika is die disfunksionaliteit wat in wisselende
mate regdeur die staatsadministrasie voorkom. Volgens Trevor Manuel was daar
in alle bekende en geslaagde voorbeelde van ontwikkelingstate ŉ doeltreffende
staatsdiens wat standaarde en dissipline kon ontwikkel en in vennootskap saam
met die privaatsektor kon werk. Die staatsadministrasie waaroor Suid-Afrika tans
beskik, is nie hiertoe in staat nie. Volgens Manuel sal die toepassing van beleid
nie ŉ werklikheid word tensy staatsamptenare getransformeer word tot ŉ “eerste
linie van ontwikkelingsaktiviste” nie (De Lange 2009b).
Vir die voortbestaan van ŉ demokratiese orde in Suid-Afrika sal die finale uitslag
oor die vertolking van die konsep ontwikkelingstaat binne die Drieparty-alliansie,
asook die vermoë van die regerende party om die staatsdiens te transformeer ten
einde gestalte aan die besondere staatsbeskouing te gee, van deurslaggewende
belang wees.
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3.17 Die gelyke verspreiding van politieke hulpbronne
Die gelyke verspreiding van politieke hulpbronne (geld, goedere, eiendom, grond,
werksgeleenthede, ens.) word ook deur Dahl (1984:86) as van kardinale belang
vir die suksesvolle onderhouding van ŉ demokratiese politieke bestel beskou. Hy
betwyfel dit of politieke demokrasie sal oorleef in samelewings waar ekonomiese
mag in die hande van ŉ betreklik klein gedeelte van die bevolking gekonsentreer
is. Die dilemma wat hierdie toedrag van sake skep, is ŉ toenemend groter
wordende en magtige ekonomiese oligargie en ŉ uitbreidende politieke
demokrasie in dieselfde samelewing. Dit is bekend dat oligargiese en
demokratiese kragte bestem is om te bots, aangesien die ekonomies kragtige
komponent hul ekonomiese mag gebruik om politieke beleidsformulering in hul
guns te beïnvloed, terwyl die populêre meerderheid met dieselfde toewyding
probeer om hul politieke mag as hefboom te gebruik ter verbetering van hul
ekonomiese en maatskaplike posisie (Rodee e.a. 1957:97).
Wanneer die verspreiding van politieke hulpbronne in Suid-Afrika in oënskou
geneem word, blyk dit nie alleen dat sodanige bronne uiters ongelyk versprei is
nie, maar dat die ongelyke verdeling, tot oormaat van ramp, ook in ŉ ruim mate
saamval met die rasseverdeling in die land. Ter illustrasie wys Ramokgoba (2008)
daarop dat swart mense in Suid-Afrika 80% van die bevolking uitmaak, maar
slegs 41% van die totale inkomste verdien. Hierteenoor verdien die blankes 45%
van die totale inkomste, terwyl hulle slegs 9% van die bevolking vorm. Dat daar
die afgelope 15 jaar nie juis vordering gemaak is om die ongelykheid uit die weg
te ruim nie, blyk uit die feit dat die gaping tussen ryk en arm tans groter is as
gedurende die apartheidsera (African News Agency 2009). Ramokgoba (2008)
beklemtoon ook die feit dat Suid-Afrika se Gini-koëffisiënt gestyg het van 0,57 in
2000 tot die huidige 0,72. (Die Gini-koëffisiënt is ŉ formule waarvolgens verskille
in inkomsteverdeling in state gemeet word. ŉ Skaal van 0 tot 1 word gebruik. Die
syfer 0 dui op perfekte gelykheid, terwyl die syfer 1 op totale ongelykheid dui
(PovertyNet 2009).)
Die prentjie ten aansien van indiensneming in Suid-Afrika vertoon ook swak.
Volgens die jongste gegewens het die werkloosheidsyfer aan die begin van 2009
op 23,5% gestaan (The Times 2009). Dié syfer kan volgens die ekonoom Mike
Schüssler selfs verder toeneem as mens in ag neem dat Suid-Afrika in ŉ resessie
verkeer (Die Burger 2009i). Om hierdie prentjie selfs somberder te maak, kan
ook genoem word dat immigrante uit buurstate en ander dele van die kontinent
Suid-Afrika in groot getalle op wettige en onwettige wyse binnekom.
Vanselfsprekend plaas hierdie immigrante enorme druk op die bestaande
infrastruktuur en beperkte hulpbronne. Terwyl dit volgens Solomon (2000) haas
onmoontlik is om akkurate syfers ten aansien van onwettige immigrante in SuidAfrika te bekom, het Statistiek Suid-Afrika onlangs aangedui dat meer as 13
miljoen besoekers die land sedert 1993 binnegekom het en hier gebly het. Daar
word na hierdie besoekers as “foreign stayers” verwys. Die syfer ten aansien van
besoekers wat die land binnegekom het en hier gebly het, was vir 2008 1,25
miljoen (UASA 2009).
ŉ Verdere negatiewe aspek ten opsigte van die verspreiding van politieke
hulpbronne is die feit dat meer as 13 miljoen Suid-Afrikaners, oftewel 25% van
die totale bevolking, uitsluitlik van staatstoelaes van een of ander aard of van
pensioene afhanklik is (South Africa 2009b). Dat hierdie spesifieke toedrag van
sake ŉ uiters netelige situasie vir die behoud, voortgang en konsolidasie van
demokrasie skep, blyk duidelik uit die bevinding van Alexander (2005-6) dat
wanneer ŉ beduidende persentasie van ŉ samelewing vir hul voortbestaan
uitsluitlik van die regering afhanklik is, die kanse op suksesvolle demokrasie
ernstig ondermyn word.
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Ook op die terrein van grondverdeling bestaan ŉ ernstige dispariteit. In ŉ poging
om die wanbalans reg te stel het die Mbeki-regering vroeër planne aangekondig
om teen 2014 sowat 30% van alle landbougrond aan swart mense oor te dra.
Tans staan die syfer egter op slegs 5% (South Africa.info 2009c), wat daarop dui
dat sake nie na wense verloop het nie.
Teen hierdie agtergrond behoort dit duidelik te blyk dat die ongelyke verspreiding
van politieke hulpbronne in Suid-Afrika ŉ enorme struikelblok is wat oorkom sal
moet word alvorens ŉ volhoubare demokratiese orde gevestig sal kan word. Soos
dikwels hier bo vermeld, het die Zuma-regering hom egter tot die konsep van ŉ
ontwikkelingstaat vir Suid-Afrika verbind en onderneem om met ŉ sosioekonomiese ontwikkelingsprogram vorendag te kom wat binne vyf jaar sigbare en
tasbare resultate sal lewer.

4. Samevatting
Samevattend kan gestel word dat terwyl talle Suid-Afrikaners die vyftienjarige
bestaan van inklusiewe demokrasie as ŉ suksesverhaal beskou en hulle daarin
verheug, daar waarnemers is by wie daar kommer heers oor die stand van die
demokratiese orde. Dat hul kommer nie sonder meer verwerp kan word nie, blyk
uit die faktore wat in hierdie artikel geïdentifiseer is wat inderdaad as
problematies beskou kan word ten opsigte van die suksesvolle behoud, voortgang
en konsolidasie van demokrasie. Dié faktore kan soos volg opgesom word:
















Die afwesigheid van ŉ demokratiese politieke kultuur by talle SuidAfrikaners.
Die onduidelikheid oor die aard, oogmerke en implikasies van die ANC se
strategiese doelwit, naamlik die totstandbrenging van ŉ nasionale
demokratiese samelewing by wyse van ŉ nasionale demokratiese
revolusie.
Die bestaan van ŉ dominante eenpartystelsel.
Die bestaan van ŉ partypolitieke opposisie wat nie alleen swak, verdeeld
en rasgebaseerd is nie, maar in etlike gevalle ook dinamiese leiding
ontbreek.
Die weiering deur agtereenvolgende regerings om afstand te doen van die
geslote partylysmetode van die proporsioneleverteenwoordiging-stelsel.
Die inkonsekwente wyse waarop fundamentele menseregte en -vryhede
beskerm is.
Die afwysende wyse waarop versoeke uit die burgerlike samelewing
dikwels hanteer word.
Die nienakoming van basiese burgerverantwoordelikhede deur beduidende
getalle Suid-Afrikaners.
Die sistemiese voorkoms van korrupsie en misdaad in die samelewing en
die onvermoë deur agtereenvolgende regerings om hierdie euwels te
bekamp.
Die
toepassing
van
ongenuanseerde
regstellende
aksie
deur
agtereenvolgende regerings ongeag die implikasies daarvan vir
dienslewering, sosio-ekonomiese ontwikkeling en die beskerming van
menseregte en -vryhede.
Die lae opvoedkundige en geletterdheidsyfer.
Die gebrekkige onderwysstelsel.
Die verdeling van regeringsmag in ŉ gesentraliseerde geografiese federale
staat wat nie die pluraliteit van die samelewing genoegsaam
akkommodeer nie en ook magskonsentrasie deur die sentrale uitvoerende
gesag moontlik maak.
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Die skeiding van regeringsmagte in ŉ Westminster-tipe regeringstelsel wat
dit, vanweë die aaneenskakeling van wetgewende en uitvoerende mag wat
eie aan hierdie tipe stelsel is, vir die sentrale uitvoerende gesag moontlik
maak om mag te konsentreer.
Die onvermoë of versuim van die sentrale parlement om sy toesigrol oor
die sentrale uitvoerende gesag na behore te vervul.
Die subtiele aantasting van die onafhanklikheid van die regsprekende
gesag.
Die begrensing van die onafhanklike kommunikasiemedia se vryheid.
Die maak van dreigemente met ŉ politieke strekking deur ŉ militêreveterane-vereniging.
Die nienakoming van die sosiale kontrak deurdat agtereenvolgende
regerings toegelaat het dat die staatsadministrasie en staatsbeheerde
maatskappye se effektiwiteit afgeneem het.
Die waarneembare onverdraagsaamheid en polarisasie in die samelewing.
Die lae vlak van sosio-ekonomiese ontwikkeling soos weerspieël in die
voorkoms van armoede en die Mense-ontwikkelingsindeks van die
Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram.
Die ongelyke verspreiding van politieke hulpbronne soos weerspieël in die
Gini-koëffisiënt, die werkloosheidsyfer, die verdeling van grond en die
afhanklikheid van staatstoelaes.
Die intensivering en verbreding van die ongelyke verspreiding van
politieke hulpbronne vanweë die huidige swak ekonomiese klimaat en die
teenwoordigheid van ŉ groeiende getal buitelanders wat die land as
besoekers binnekom en dan hier bly.
Die verskille binne die Drieparty-alliansie oor die wyse waarop aan die
konsep van ŉ ontwikkelingstaat ideologies beslag gegee moet word.
Die aanvaarding van die ontwikkelingstaat-konsep deur die Driepartyalliansie terwyl die staatsadministrasie in sy huidige vorm nie oor die
vermoë beskik om sy vennootskapsrol in die ontwikkelingsproses na
behore te vervul nie.

Dit word erken dat Suid-Afrika na slegs 15 jaar ŉ jong demokrasie is en dat
sommige van die problematiese aspekte baie moeilik uit die weg geruim sal kan
word. Erkenning word ook verleen aan die feit dat die resultate wat die regering
met sy ontwikkelingsinisiatiewe beoog ten einde ware demokrasie moontlik te
maak, nie op kort termyn gerealiseer sal kan word nie, maar tydsverloop,
investering, houdingsverandering, volharding, opleiding, beleidsverandering en
die korrekte ideologiese oriëntering sal verg. Tot tyd en wyl die demokrasie in
Suid-Afrika wasdom bereik, rus daar ŉ plig op elke individu, elke instansie in die
burgerlike samelewing en elke openbare funksionaris om tot ware begrip te kom
van wat demokrasie behels, wat die eise is wat dit aan individue, samelewings en
regerings stel, en wat die gevare is wat dit bedreig. Langs die weg, tesame met
versnelde sosio-ekonomiese ontwikkeling, kan die Suid-Afrikaanse demokrasie
uiteindelik ontwikkel tot die model-demokrasie wat talle burgers dink dit reeds is.
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Gay- en queer-kodes in
geanimeerde films
Terrence R. Carney
Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa

Abstract
Early Hollywood films made use of certain codes and signifiers to imply aspects
that were banned by boards of censors after the Great Depression. By using
these codes filmmakers were able to say secretly much more than they were
allowed to say. Sometimes these signifiers went unnoticed by audiences and
sometimes informed audience members could immediately read between the
lines. The same can be said for modern-day animated films. The point of
argument is that makers of children’s animated films make use of the same type
of signifiers and codes which were used in early Hollywood films to imply that
certain characters are queer or gay. To demonstrate the point of argument, the
Shrek trilogy will be read through so-called queer lenses to point out these queer
and gay codes.

Opsomming
Vroeë Hollywood-films het van bepaalde kodes en betekenare gebruik gemaak
om sekere aspekte wat ná die Groot Depressie deur sensuurrade verbied is, te
impliseer. Deur dié kodes en betekenare te gebruik was dit vir filmmakers
moontlik om in die geheim meer te sê as wat hulle aanvanklik toegelaat was om
te sê. Soms het hierdie kodes en betekenare ongesiens by filmgehore verby
gegaan en ander kere het ingeligte filmgangers die storie agter die storie besef.
Dieselfde geld vir moderne geanimeerde films. Daar word geargumenteer dat
animeerders van soortgelyke kodes en betekenare aan dié wat in vroeë
Hollywood-films aanwesig was, gebruik maak om te impliseer dat bepaalde
geanimeerde karakters gay en queer is. Ter ondersteuning van dié argument
word die Shrek-trilogie deur ’n sogenaamde queer bril gelees om sodoende die
queer- en gay-kodes daarin uit te wys.

1. Inleiding
Sedert die vroeë jare van Hollywood is gehore met ’n aantal kwessies
gekonfronteer. Een van daardie kwessies was ongetwyfeld seksualiteit, hetsy
heteroseksueel of homoseksueel. Obseniteitsregulasies en sekere wette het
Hollywood gedwing om enige klaarblyklike verwysings na seksualiteit te verberg.
Dit is vanselfsprekend dat verwysings na sogenaamde queerheid deel van hierdie
sensuur uitgemaak het (Benshoff en Griffin 2006:20). (Die begrippe queer en gay
sal in onderafdeling 2 behoorlik omskryf word; in hierdie stadium word hulle dus
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nog, dalk ten onregte, betreklik ongenuanseerd gebruik.) Dit het egter nie gekeer
dat filmmakers homoseksuele karakters in hul films insluit nie, selfs al is hulle as
stereotipes en karikature voorgestel, en selfs al was hul teenwoordigheid op die
skerm vlietend. Vanaf die middel-1930’s het sensuurrade dit vir filmmakers
toenemend moeilik gemaak om bepaalde kwessies, soos alkoholisme, seksuele
gedrag en meerrassige verhoudings, in hul films in te sluit, wat nog te sê enige
ooglopende verwysings na homoseksuele verhoudings en gedrag. Filmmakers en
draaiboekskrywers het egter maniere gevind om die sensuurrade te omseil deur
van sekere kodes gebruik te maak. Sommige van die kodes was baie subtiel en
slegs vir ’n uitgelese klein groepie fliekgangers verstaanbaar. Ander kodes was
meer voor die hand liggend en is oor die algemeen goed deur filmgehore begryp.
Dié kodes het aan gay karakters ’n teenwoordigheid op die silwerdoek gegee, hoe
gering of verwronge ook al (Barrios 2003:69, 75).
Vandag is filmmakers weens onafhanklike films en die “New Queer Cinema” beter
in staat om homoseksuele karakters en gay-kwessies openlik in hul films te
inkorporeer. Gays en lesbiërs word nou meer realisties voorgestel, wat die
gebruik van verborge boodskappe en gekodeerde visuele taal oorbodig en
onnodig maak. Dit is ten minste die geval met films wat op ’n volwasse
teikengehoor afgestem is.
In hierdie artikel word geargumenteer dat skeppers van geanimeerde films steeds
van soortgelyke kodes aan dié in vroeë Hollywood-filmmakers gebruik maak om
verwysings na gay en queer animasiekarakters te verbloem in plaas daarvan om
’n bepaalde animasiekarakter openlik as gay of lesbies voor te stel. Die
representasie van gay karakters in geanimeerde films en die wyse waarop dié
karakters voorgestel word, kan ernstige gevolge inhou vir (jong) kykers en hul
perspektiewe en houdings ten opsigte van mekaar.
Li-Vollmer en LaPointe (2003:90) konstateer dat bepaalde sentimente, hetsy
rakende gender of seksualiteit, deur middel van massamedia aan die publiek
voorgehou word. Dit word deur Norden (2000:53) geëggo wanneer hy sê:
[f]ilm and TV programs are hardly simple mechanisms for reflecting
reality; instead, they are the reality on which many viewers draw for ideas
about the world around them. In other words, many spectators construct
their views of the world in terms of mass-produced, profit-minded imagery
that bombards them daily.
Dyer (in Nelmes 2007:257) sluit hierby aan deur aan te voer dat die samelewing
en kultuur van bepaalde instansies, soos familie, en artefakte, soos films, gebruik
maak om sekere oortuigings van korrekte seksuele gedrag oor te dra en af te
dwing. Dyer gaan verder deur te argumenteer dat homoseksualiteit gewoonlik
vanuit ’n heteroseksuele oogpunt beskou word. Amerikaanse animasie is ’n goeie
voorbeeld van hoe gender uitgeleef (“performed”) word en, belangriker nog, hoe
gender uitgeleef behóórt te word (Li-Vollmer en LaPointe 2003:90). Talle
navorsers het reeds aangedui dat geanimeerde films opvoedkundig kan wees;
kinders neem baie waar omtrent gendergedrag – sowel goed as sleg – van die
animasie waarna hulle kyk. En hierdie animasiefilms en -strokies is nie tot
Amerikaanse filmteaters en televisiekanale beperk nie, maar vind hul weg na
Suid-Afrikaanse huise en filmteaters. Dit is daarom vanselfsprekend dat
geanimeerde films ook ’n invloed op Suid-Afrikaners het wat daarna kyk. SuidAfrikaners word veel meer aan Amerikaanse animasie blootgestel as aan dié van
ander lande, insluitend ons eie geanimeerde programme. Hoewel Suid-Afrika ook
animasie produseer, is die plaaslike bedryf (nog) nie opgewasse teen die bedryf
van Amerika of Asië nie. Baie van die Suid-Afrikaanse animasieprojekte is
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eksperimenteel, rou en dikwels beperk tot kortfilms wat meestal nie die
kommersiële filmteaters bereik nie.
Die doel van dié artikel is nie soseer om nuwe, teoretiese benaderings tot die
interpretasie van film en animasie by te dra nie, maar eerder om ’n bepaalde
verskynsel in Amerikaanse animasie wat in ’n sekere mate ongesiens verbygaan,
te identifiseer, naamlik dat kodes en verwysings soortgelyk aan dié van vroeë
Hollywood gebruik word. Om hierdie hipotese te onderskraag, sal daar na ’n
aantal geanimeerde films verwys en die kodes geïdentifiseer word.
As teoretiese onderbou word hierdie artikel vanuit sowel gender- as filmstudies
benader. Genderstudies, wat sy ontstaan aan die feminisme te danke het, kan
vandag grootliks as ’n oorkoepelende term vir ’n verskeidenheid studieterreine
waarin gender voorop staan, gesien word. Hier gaan dit dikwels om manlikheid en
vroulikheid, heteronormatiewe en homonormatiewe onderwerpsvelde. In baie
opsigte gaan genderstudies in noue verband met Marxisme om, sodat hiërargieë
en binêre verhoudings uitgewys en bestudeer kan word, met die klem op
ongelyke verhoudings tussen rolspelers. Daar word ook deur ’n aantal navorsers
aanvaar dat gender sosiaal gekonstrueer word, soos wat Simone de Beauvoir dit
reeds vroeg aangeraak het (vgl. o.m. Messner 1995; Morrel 2001; Seidler 1994;
Goldstein 1995; Segal 1990; Williams en Best 1982). As sodanige sosiale
konstruksie het gender ’n ooglopende invloed op identiteitsvorming en die wyse
waarop individue gerepresenteer word. Representasie tree sterk in die filmkunde
na vore, asook die manier waarop daar gekyk word – die sogenaamde “gaze”.
Mulvey (1975) het aangedui hoe vroue hoofsaaklik as objekte van seksuele
begeerte uitgebeeld word en dat films byna altyd vanuit ’n man se oogpunt bekyk
word. ’n Mens kan daardie "gaze” verder omskryf as die perspektief van ’n
Christelik-heteroseksuele blanke man; hoewel hierdie omskrywing in verskeie
opsigte ’n veralgemening is. Mulvey se feministiese benadering tot film het ’n
groot uitwerking gehad op die algemene interpretasie van films, veral binne die
Queer-teorie en sg. New Queer Cinema. Dit gaan hier veral om die (beperkte en
meestal foutiewe) uitbeelding van gay karakters deur heteroseksuele mans vir
oorwegend heteroseksuele gehore. Maar Mulvey se benadering het dit ook
moontlik gemaak om films doelbewus vanuit ’n aantal perspektiewe of "gazes” te
bekyk, wat tot nuwe en insiggewende resultate lei. Film kan verder as ’n artefak
gesien word wat die mens, die samelewing en die kultuur vasvang en soms ’n
spieël aan die kyker voorhou. Film dokumenteer die mens, sy verhoudinge, die
ruimtes waarin hy beweeg en die tydsgees van ’n bepaalde era (vgl. o.m.
Marsden 1982 en Lefebvre 1991).
Om hierdie artikel te kontekstualiseer , is dit nodig om die relevante terminologie
te verklaar en ’n kort oorsig van die gebruike van bovermelde gay- en queerkodes in vroeë Hollywood-films te verskaf.

2. Terminologie: gay en queer
Weens die problematiese aard van die terme gay en queer, veral binne dieselfde
konteks, is dit nou nodig om die terme behoorlik te omskryf.
Die term gay dui die seksuele oriëntasie van homoseksuele persone aan en is op
sowel mans as vroue van toepassing. Die term queer, daarenteen, is meerduidig.
Hoewel gay mense ook queer kan wees, is alle queer mense nie noodwendig gay
nie. Queer kan gesien word as die versagting van gender- en seksuele grense.
Wanneer Robin Williams of Leon Schuster soos vroue aantrek, beteken dit nie dat
die karakters gay is nie, maar impliseer dit wel dat die karakters om verskeie
redes wegbeweeg van hul heteroseksuele rolle en bepaalde grense oorsteek, dus
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kan hulle as "queer" bestempel word. ’n Heteroseksuele man wat daarvan hou
om vroueklere te dra, beter bekend as ’n transvestiet, is nie skielik gay nie, maar
wel queer. Die "queer" gedrag is egter steeds oop vir interpretasie en die redes
daarvoor kan te alle tye bevraagteken word. Die term kan verder soos volg
verduidelik word:
Human sexuality is multiple, varying and diverse, and in recent years the
term queer has been brought into the academic lexicon to acknowledge
and describe this multiplicity of sexualities – sexualities that encompass
both straight and gay but also the vast grey areas between them as well
as the sexualities that might lie beyond them (Benshoff en Griffin 2006:2).
Queer sluit met ander woorde ’n wye spektrum mense en identiteite in wat in ’n
sekere mate gay-karaktereienskappe openbaar en nie streng aan die
voorgeskrewe genderrolle hou nie (sien Li-Vollmer en LaPointe 2003:92).
Chauncy (1994) argumenteer dat die realiteit van die meeste mense se
sekslewens, -begeertes en -fantasieë uitgewis word as ’n mens streng by die
binêre verhouding van hetero- en homoseksueel hou.

3. Gay-kodes en die vroeë Hollywood-film
Om die manier waarop gay mans en lesbiërs in film uitgebeeld is, beter te
begryp, moet ’n mens ook verstaan hoe sowel gays as lesbiërs as homoseksuele
deur die vroeë filmgaande publiek gesien is. Dit was ’n baie simplistiese en
oorvereenvoudigde blik op sake. Homoseksuele identiteit is dikwels aan
genderidentiteit gekoppel, wat beteken dat homofiele toenadering begeer word
omdat daar met die teenoorgestelde geslag geïdentifiseer is (Benshoff en Griffin
2006:21). Homoseksuele mans wou met ander woorde soos vroue wees en
lesbiese vroue wou soos mans wees. As ’n persoon se gedrag gesuggereer het
dat hy/sy deur middel van bepaalde maniërismes van sy/haar voorgeskrewe
genderrol afgewyk het, is die persoon as homoseksueel geëtiketteer (Benshoff en
Griffin 2006:21), maar as hy/sy aanvaarbare manlike of vroulike gedrag
geopenbaar het, het die persoon se homoseksualiteit onontdek gebly en kon
hy/sy as heteroseksueel deurgaan. So lank as wat die relevante genderrol
onderhou is, was homofiele gevoelens in die publiek en op die silwerdoek
toelaatbaar (Benshoff en Griffin 2006:22).
Die vroeë Hollywood-stereotipes van gays en lesbiërs was van mans en vroue wat
van hul genderrolle afgewyk het. Vroue wat manlike gedrag vertoon het, is as
“mannetjiesagtig” beskryf, terwyl verwyfde mans “sissies” en “moffies” genoem
is. Hierdie karakters het egter nie groot en betekenisvolle rolle in films vertolk
nie. Die sogenaamde moffie is maklik deur sy verwyfde maniërismes,
melodramatiese houding en liefde vir humeurstuipe uitgeken. Later is sekere
beroepe met moffiekarakters geassosieer, naamlik haarkappery, modeontwerp en
blommerangskikking, asook die kleure pienk en laventel (Benshoff en Griffin
2006:25). Dit is duidelik dat sogenaamde gay- en queer-kodes vroeg reeds
bestaan het en dat gehore hierdie kodes geken en begryp het. Dié kodes was
taamlik eksplisiet, veral in die spraakfilms (“talkies”). Volgens Benshoff en Griffin
(2006:25) het moffiekarakters ook gelispel (’n “obvious gay trait”1) of ’n sagte,
hoë stem gehad; hulle sou gewoonlik pronkerig rondstap, en oor die algemeen
sou hul gedrag baie verskil van dié van die manlike, heteroseksuele
hoofkarakters. Barrios (2003:68) voeg by dat moffiekarakters dikwels uitgeken
kon word aan ’n gleufhoed, ’n dun snorretjie en ’n mooi blommetjie in die lapel.
Dit het gewoonlik beteken dat hulle ewe sigbaar op die groot skerm as in die
publiek was. Russo (1981:16) noem moffiekarakters “yardstick sissies”, want
hulle funksioneer as ’n instrument waaraan die heteroseksuele manskarakters se
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manlikheid gemeet word. Dus het daar nie net ’n binêre opposisie tussen man en
vrou bestaan nie, maar ook tussen man en sogenaamde sissie. Die sissiekarakter
se verwyfde gedrag, sy manier van praat en sy gebrek aan belangstelling in
vroue vorm die antitese tot die leidende manskarakters. Volgens Russo (1981:18)
is die “sissie” die simbool van swakheid en dien hy telkens as die sondebok vir die
“unstated homoerotic activity of the real but insecure men around him”.
Die eksplisiete aard van die gay- en queer-kodes (en ander inhoud) moes sedert
die middel-1930’s aansienlik getemper word (Barrios 2003:147). Gedurende die
Groot Depressie het Hollywood-ateljees hul bes probeer om mense filmteaters toe
te lok. Hulle het “racier images, dialogue and subject matter” begin gebruik in ’n
poging om filmgangers te lok (Benshoff en Griffin 2006:27; Barrios 2003:55).
Films was gewaagd en prikkelend.
Hierdie golf verleidende filmvervaardiging (met spesiale verwysing na The sign of
the cross (1932) deur Cecil B. DeMille) het egter tot ’n openbare beroep op
sensuur aanleiding gegee. Laasgenoemde het die weg gebaan vir die
totstandkoming van twee invloedryke liggame, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk
se Legion of Decency en die Hollywood-filmbedryf se Production Code
Administration. Hoewel die Katolieke Kerk se ordentlikheidslegioen ’n belangrike
rol in onder meer die boikot van filmteaters gespeel het, is dit die produksiekodeadministrasie wat die grootste uitwerking op die filmbedryf en filminhoud gehad
het. Alle draaiboeke, kostuums, rekwisiete en voltooide films moes na
laasgenoemde – ook vernoem na die waarnemende hoof en daarom bekend as
die "Hays of Breen"-kantoor – gestuur word vir goedkeuring. Die
administrasiekantore het lyste met morele riglyne gebruik om films te beoordeel
en daarvolgens te keur. Slegs films wat goedgekeur is, sou vertoon mag word.
Dit het tot gevolg gehad dat ’n verskeidenheid dinge verander of uit films
weggelaat is:
Suggestions of any kind of sexuality were muted. Films were especially
forbidden from suggesting that unmarried people might engage in sex,
and even heterosexual married couples had to be shown sleeping in
separate beds. (Benshoff en Griffin 2006:29)
Die administrasiekantore het enige verwysings na meerrassige verhoudings en
seksperversie, hoofsaaklik homoseksuele gedrag, verban.2 Sensuurraadslede was
waaksaam teen terme soos pansy en lavender en die manier waarop gay en
queer karakters uitgebeeld is. Die advies aan filmateljees was om enige
ooglopende voorstelling van moffiegedrag te versag, anders sou hul films nie
goedgekeur word nie. Godslastering, kru taal, en obsene of immorele gedrag wat
deur karakters geopenbaar is, is ook hierby ingesluit. Gay of queer karakters was
nog deel van die rolverdeling, maar hulle is nou eerder subtiel geïmpliseer, in
plaas van eksplisiet uitgebeeld (Benshoff en Griffin 2006:20). Hulle was
hoofsaaklik aseksueel en het nou as "maatstafsissies" en plekhouers vir
homoseksuele gedien (Russo 1981:18, 32).
Filmmakers moes nuwe, subtiele maniere van representasie vind om hul
oorspronklike boodskap oor te dra (vgl. Barrios 2003:147). Hulle moes van
sekere kodes en verwysings gebruik maak. So het byvoorbeeld vuurwerke of ’n
trein wat deur ’n tonnel beweeg, seksuele omgang gesimboliseer, of was die lees
van ’n bepaalde boek die enigste aanduiding dat die karakter inderwaarheid gay
was (Benshoff en Griffin 2006:20). Hierdie gekodifiseerde verwysings het
gewoonlik ongesiens by die sensuurrade verby gegaan. ’n Goeie voorbeeld is die
Cary Grant-film Bringing up Baby (Hawks 1938). In een van die tonele word
Grant se karakter uitgevang dat hy vroue-onderklere dra. Hy spring op en sê:
“I’ve just gone gay all of a sudden!” Sy tweede sin, “I’m sitting in the middle of
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Forty-Second Street, waiting for a bus”, is egter veelseggender, want dit verwys
na ’n gewilde gay-optelsone in New York van die dertigerjare (Benshoff en Griffin
2006: 30; Barrios 2003:154).
Deur hierdie soort kodes te gebruik, kon slegs mense wat kennis van die gaysubkultuur gedra het, begryp wat werklik tussen die reëls gesê word. Dié
uitgelese groep fliekgangers sou die enigstes wees wat die film en karakters
werklik verstaan. Ironies genoeg het die administrasiekantoor wel homoseksuele
of queer karakters toegelaat indien hulle as die vyand, boos, siek, immoreel of
krimineel uitgebeeld is (Benshoff en Griffin 2006:35-6; Lehman en Luhr
2003:278). Op hierdie wyse is gehore tot gesonde gedrag opgevoed en is
fliekgangers aan die tipe gedrag herinner wat nie verdra mag word nie.
Skurkagtige gay en queer karakters het verbasend groter rolle verteenwoordig,
sodat gehore genoeg tyd gehad het om hul donker, psigologiese geheime te
ontsyfer, soos Vincent Price se karakter in Dragonwyck (Mankiewicz 1946), Laird
Cregar se karakter in I wake up screaming (Humberstone 1941) en Alfred
Hitchcock se noemenswaardige Rope (1948), wat losweg op die Leopold en Loebmoordsaak3 gebaseer was (Benshoff en Griffin 2006:36).
Hoewel die Production Code Administration vir baie jare ’n invloedryke rol gespeel
het, is die administrasiekantore en meegaande sensuurrade in 1961 hersien.
Filmmakers is nou toegelaat om homoseksuele onderwerpe en karakters openlik
uit te beeld. Dit het daartoe gelei dat gay karakters meer sigbaar, maar minder
aangenaam geword het. Woorde soos fag, faggot, fruit, dyke, pansy en lezzie het
negatiewe etikette vir gays en lesbiërs geword. En soos met die films in die vroeë
Hollywood-era, is gay karakters weer eens as buitengewoon tot die norm
voorgestel (Russo 1981:47-8). Soos Russo (1981:48) dit verduidelik: “[S]uch
characters were once more placed in ghetto situations or created in terms of
horror and fantasy.”

4. Gay-kodes in geanimeerde films
Daar is reeds navorsing onderneem oor die genderrolle van geanimeerde
karakters en hul invloed op kindergedrag, asook oor die invloed op kinders se
persepsies van die sosiale rolle wat deur mans en vroue in die samelewing vertolk
moet word (vgl. Van Niekerk 2003). Spesiale aandag is aan die inhoud van
kindertelevisiekanale geskenk, asook die wyse waarop seuns en meisies
uitgebeeld word (vgl. Oliver en Green 2001; Thompson en Zerbinos 1997). Ten
spyte van enkele veranderinge het Thompson en Zerbinos (1995:1) bevind dat
weinig tussen 1975 en 1995 met betrekking tot genderrepresentasie in
kinderprogramme, veral tekenprente, verander het. Dit wil voorkom asof die
tekenprentlandskap teen 2001 min of meer dieselfde daar uitsien as in 1995
(Oliver en Green 2001:1). Tekenprente weerspieël meestal manlike gedrag, en
Courtney en Whipple (in Thompson en Zerbinos 1995:1) voer aan dat “children
tend to imitate same-gender characters more than opposite-gender characters.”
Desnieteenstaande kan sommige ouer animasiekarakters se manlikheid
bevraagteken word.
Animasie het ’n tradisie van sogenaamde "gender-bending" en die lees van
tekenprente en animasiefilms deur ’n "queer bril" is daarom geensins nuut nie
(sien ook Griffin 2004). Somtyds is die oorskryding van gendergrense voor die
hand liggend en word dit om spesifieke redes gedoen, maar in dié artikel word
geargumenteer dat sommige geanimeerde films spesiale gekodifiseerde
verwysings bevat om die bestaan van gay karakters aan te dui.
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’n Mens moet egter in gedagte hou dat baie van die moderne geanimeerde films
op sowel kinders as volwassenes afgestem word. Dit veroorsaak dat ’n ander
soort dialoog en visuele inhoud geskep word wat dikwels slegs deur ’n volwasse
gehoor verstaan en waardeer kan word. Die Shrek-trilogie is ’n goeie voorbeeld
hiervan (maar verreweg nie die enigste nie). Belangriker nog is die feit dat
sommige gekodifiseerde verwysings slegs deur ’n spesifieke groep binne ’n
volwasse gehoor verstaan sal word. Hierdie geanimeerde films kan met vroeë
Hollywood-films wat uit die era van die Production Code Administration dateer,
vergelyk word. Sommige van die gay- en queer-betekenare kan daarom in ou
Hollywood-films, asook in moderne geanimeerde films gevind word.
Soos hier bo vermeld, vertoon sommige animasiekarakters gedrag wat maklik
met die oorskryding van gendergrense geassosieer kan word. Voorbeelde van
manlike animasiekarakters wat soos vroue of dogtertjies aantrek – hoofsaaklik
om ander karakters om die bos te lei of om gevaarlike situasies te ontkom – kan
in die meeste Disney- en Warner Bros-strokies gevind word. ’n Mens hoef slegs
aan Bugs Bunny en sy kattekwaad te dink om ’n idee van vroeë geanimeerde
fopdossery te kry. Bugs Bunny is die “camp hero par excellence”, aldus Abel
(1995:184), “the nemesis of the straight world view”. Abel herinner ons daaraan
dat Bugs Bunny verwagtinge wat ons van manlike en vroulike gedrag het,
ondermyn en verydel sonder dat die kykerspubliek dit werklik agterkom.4 Vir
gehore van vroeë animasie was die oorskryding van gendergrense meestal vir
humordoeleindes, maar die oomblik toe grensdrade sigbaar verslap word, is die
kwessie van seksuele oriëntasie aangeroer, ongeag of dit die animeerder se
bedoeling was of nie. Abel stel dit so: "The precise skill and wild humor of these
camp cartoons make them popular favorites, while at the same time they
challenge the beliefs of those who watch them avidly" (1995:184).
Hierdie bekende animasiekarakters het oor die jare kulturele ikone geword,
maklik herkenbaar binne die meeste populêre media in die Westerse samelewing.
Abel (1995:184) voer aan dat alle bekende fiktiewe karakters sosiale norme,
insluitende gendernorme, weerspieël en beïnvloed. Dit is eerder die karakters se
gedrag as hul biologie of voorkoms wat die basis vir die definiëring van hul
genderrolle vorm (Abel 1995:189), maar soos Wells (1998:206) uitwys, verkeer
die genderrepresentasie en -definiëring van karakters soos Bugs Bunny en Daffy
Duck altyd in ’n toestand van veranderlikheid vanweë hul kortstondige
teenwoordigheid in elke tekenprent. Aangesien elke tekenprent opnuut begin,
begin die genderrepresentasie en –definiëring ook telkens opnuut, dus,
argumenteer Wells, word die toestand van heteroseksualiteit en homoseksualiteit
konstant ambivalent gemaak.
Dit is egter nie altyd die geval nie. Een televisiereeks wat nog altyd kontroversieel
en gewaagd was en wat onlangs tot ’n vollengte geanimeerde film ontwikkel is, is
The Simpsons (Silverman 2007). Sinspeling op bepaalde karakters se seksualiteit
is reeds ’n integrale deel van die Amerikaanse spitstydtelevisiereeks. Bart se
vriend Millhouse se seksualiteit word byvoorbeeld konstant bevraagteken vanweë
sy sissieagtige natuur en pieperige stem, en hy word herhaaldelik daaroor
geboelie, ongeag sy ewigdurende verliefdheid op Lisa Simpson. Dan is daar Mr.
Smithers, ’n dandy met ’n Barbie-popversameling, wat ook smoorverlief is op sy
baas, Mr. Burns. Lenny en Carl se verhouding is óf homososiaal óf homoseksueel.
Dit is moeilik om te bepaal in watter mate hul vriendskap suiwer platonies is,
aangesien hul gedrag teenoor mekaar en hul kennis van mekaar meer as net die
gewone platoniese vriendskap suggereer. In 2005 het The Simpsons hoofopskrifte
gehaal toe een van die karakters uit die kas geklim en getrou het (Baiocchi
2006:17). Vroeg in 2009 het die macho-advertensie-ikoon Duff Man ook
konsternasie veroorsaak deur sy seksualiteit openbaar te maak. In die
fliekweergawe van The Simpsons kom homoseksualiteit veel sterker na vore. In

105

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

een toneel daag Homer vir Bart uit om naak op sy skaatsplank deur die dorp te
skaats. Gevolglik skaats Bart verby polisiekaptein Wycombe se onnosele seun,
Ralph. Wanneer Ralph vir Bart naak aanskou, sê hy: “I think I like men now.” In
’n opvolgtoneel sien Marge twee polisie-offisiere mekaar passievol in ’n donker
deurgang omhels en soen. Selfs die seksualiteit van die Simpsons se überChristelike buurman, Ned Flanders, word bevraagteken. Deur Flanders se
seksualiteit te bevraagteken, lewer die film ook kommentaar op Christelike
manlikheid as ’n sogenaamde passiewe manlikheid wat kru gedrag afkeur.
Christelike manlikheid word dikwels gesien as die teenoorgestelde van “normale”
of tradisionele manlikheid, wat met drink, baklei en losbandigheid geassosieer
word.
Geanimeerde films soos South Park – bigger, longer and uncut (Parker 1999)
word vir ’n bepaalde subkultuur geskep en is daarom veel eksplisieter as
bogenoemde. Met ooglopend gay karakters soos Big Gay Al en sy sensitiewe,
homofiele verhouding met Sadam Hussein word daar in hierdie fliek gepoog om
moeite te doen om die norm uit te daag (vgl. Gardiner 2005).
Maar nie al die geanimeerde vollengtefilms is so voor die hand liggend uitdagend
soos The Simpsons Movie of South Park nie. Li-Vollmer en LaPointe (2003) het ’n
verskeidenheid films deur Disney en ander animasie-ateljees ontleed en ’n aantal
queer karakters in elk van die geselekteerde films geïdentifiseer, byvoorbeeld die
bose seeheks in The little mermaid (Clements en Musker 1989), Ursula, wat as ’n
fopdosser beskou kan word (blykbaar op die legendariese Divine gebaseer),
terwyl Scar in The lion king (Allers en Minkoff 1994), Judge Frollo in The
hunchback of Notre Dame (Trousdale en Wise 1996) en Jafar in Aladdin
(Clements en Musker 1992) almal manskarakters met fyn, vroulike gelaatstrekke
is. Hulle het dikwels slap polse, lang vingernaels en dun middellywe, tipies van
Disney-heldinne soos Aspoestertjie en Sneeuwitjie. Die karakters wat Li-Vollmer
en LaPointe as queer identifiseer, word op daardie manier geënkodeer deur baie
subtiel met die fisieke voorkoms, die kostumering, liggaamstaal en hul aksies om
te gaan, om op dié wyse hul seksuele oriëntasie aan te dui. Li-Vollmer en
LaPointe (2003:89) redeneer dat bepaalde skurkagtige karakters doelbewus as
sissies uitgebeeld word om sodoende die positiewe “korrekte” genderrolle van die
helde te belig. Dit blyk ooreen te stem met die vroeë gay Hollywood-karakters
wat as afwykend, skandalig en psigoties voorgestel is (vgl. Kirk en Madsen,1989;
Benshoff en Griffin 2006:35-6; Lehman en Luhr 2003:278). Dié uitbeeldings
bevorder ’n negatiewe assosiasie met gay karakters en gevolglik ook met gay
mense in die samelewing. Só leer kinders om boosheid aan mense te koppel wat
hulself moontlik buite die voorgeskrewe gendergrense bevind.
Uiteraard is nie alle gay of queer animasiekarakters boos nie. In Disney se The
emperor’s new groove (Dindal 2000) en Lilo & Stitch (DeBois en Sanders 2002)
word die kykers van karakters voorsien wat na die tradisie van ouer Disney- en
Warner Bros-tekenprente teruggryp. Keiser Kuzco – ‘n Llama – in The emperor’s
new groove vermom hom as ’n vrou sodat hy saam met sy vriend, Pacha, by ’n
restaurant kan ingaan. Wanneer die twee kos bestel, sê hulle vir die kelnerin dat
hulle ’n getroude paartjie op hul wittebrood is. Sodra die niksvermoedende
kelnerin die tafel verlaat, bars Kuzco en Pacha uit van die lag, ’n teken dat hulle
self Kuzco se uitrusting grappig vind. Dit dui daarop dat Kuzco se fopdossery niks
meer as ’n vermomming is wat hom in staat stel om iets te eet nie. Sy vroueklere
red hom ook van sy aartsvyand, Yzma, en haar trawant, Kronk, wanneer
laasgenoemde twee die restaurant betree om iets te nuttig. Kuzco se honger en
sy behoefte om van sy vyande weg te kruip (wat nie aanvanklik aan hom duidelik
was nie) regverdig sy gebruik van vroueklere. Hy dra nie vroueklere omdat hy ’n
"closeted homosexual” is nie. Of dalk wel? Waarom het hy dan nie liewer besluit
om hom in mansklere te vermom nie? Waarom kon Kuzco en Pacha nie eerder
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maak asof hulle broers, kollegas of vriende is nie? Daar kan gespekuleer word of
sy vermomming as man nie ewe suksesvol as dié van ’n vrou sou gewees het nie.
Hierdie film herinner aan Some like it hot (Wilder 1959) waarin Jack Lemon en
Tony Curtis soos vroue aantrek om die mafia te ontduik. Dieselfde kan gesê word
betreffende Lilo & Stitch, waarin ou Hollywood-betekenare gebruik word om te
impliseer dat ’n karakter se seksualiteit van die heteronormatiewe gedrag afwyk.
Jumba en Pleakley is albei mans. Pleakley het egter ’n hoë stemmetjie en is
vreesbevange vir byna alles op aarde. Hy kan ook as ’n maatstafsissie gesien
word teen wie Jumba se manlikheid gemeet en bevestig word. Die oortuigendste
bewyse dat Pleakley dalk queer is en gay mag wees, is in sy liefde vir vroueklere
te sien. Sy fopdossery kan geregverdig word deur die feit dat Pleakley – as
buiteruimtelike wese op aarde – ongesiens moet rondbeweeg op soek na Stitch.
Jumba trek soos die man aan, terwyl Pleakley soos sy vrou aantrek. Pleakley trek
nie slegs ’n rok aan nie, maar dra ’n pruik, grimering en ’n handsak. Wanneer hy
by ’n tafel gaan sit, doen hy dit baie vroulik. In die aande dra hy ’n ander styl
pruik en handsak by die restaurant. Pleakley neem sy vermomming óf baie
ernstig op óf hy geniet dit om soos ’n vrou aan te trek. Die feit dat Pleakley dit
geniet om soos ’n vrou aan te trek, raak ooglopend wanneer hy ’n pruik dra en
homself in sy handspieëltjie bewonder voordat hy gaan slaap. Sy gedrag
impliseer dat hy homself as vrou bewonder eerder as om sy manlikheid te
beklemtoon. Weer eens kan die vraag gestel word waarom Pleakley homself as
vrou vermom en nie as iets anders nie. Sou Pleakley en Jumba se vermommings
nie ewe suksesvol gewees het as kollegas, toeriste of militêre personeel nie? Die
feit dat die verwyfde Pleakley die rol van ’n uiters manlike Jumba se vrou moet
vertolk, bevestig sy sissienatuur en die waarskynlikheid dat hy moontlik queer of
gay mag wees.
Nog twee films wat noemenswaardig is, is Chicken Little (Dindal 2005),
Madagascar (Darnell en McGrath 2005) en Madagascar: Escape 2 Africa (Darnell
en McGrath 2008). Een van Chicken Little se vriende, Runt of the Litter,
konformeer tot die ooglopende gay-stereotipe deur sy liefde vir Barbra Streisand
en die feit dat hy die gay-disko-volkslied “I will survive” in tye van nood sing. Die
feit dat hy oorgewig en ’n emosionele eter is, dui op sy moontlik onderdrukte
homoseksualiteit. In Madagascar maak kykers kennis met ’n seksueel
ambivalente lemur wat konstant gendergrappies maak, maar die kyker onseker
laat.
Dit is weer eens belangrik om na Abel (1995) se argument te verwys dat die
kwessie van seksuele oriëntasie aangewakker word die oomblik wanneer
gendergrense oorskry word. Hoewel die leeukarakter, Alex, se queer-neigings nie
in die eerste film sterk na vore tree nie, kom dit wel veel sterker in die tweede
film aan die bod. In die tweede film ontdek ’n mens dat Alex reeds van kindsbeen
af “anders” was en ’n voorliefde vir dans, in plaas van jag, gehad het. Soos ’n
stereotipiese gay is Alex tot die teaterlewe aangetrokke. Die kruks van die film
handel ook oor die aanvaarding van sy kunssinnige seun deur ’n konserwatiewe
pa. Vergelyk gerus ook die genderrepresentasie en –spel soos dit in Ice Age 3:
Dawn of the dinosaurs (Saldanha en Thurmeier 2009) voorkom.

5. Shrek
Die Shrek-trilogie is – onder meer – ’n briljante voorbeeld van postmoderne
parodie. Dit bevat ’n groot aantal verwysings na bekende sprokiesverhale en talle
Hollywood-films en slaag daarin om die sprokiestruktuur te gebruik (en te
misbruik) en as sodanig die spot van binne die tradisie te dryf. Gevolglik bevat
die Shrek-trilogie nog die tradisionele genderrolle wat tipies van sprokies is, maar

107

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

dit huiwer nie om die teenwoordigheid van ander seksuele oriëntasies te
suggereer nie. Die Shrek-trilogie is ’n moderne sprokiesverhaal aangepas vir
filmgangers in die een-en-twintigste eeu.
Wat volg, moet gesien word as ’n queer-lesing van die Shrek-films om sodoende
die betekenare te identifiseer wat die gay- en queer-eienskappe van sommige
karaters aandui. Hierdeur word gepoog om die argument toe te lig dat sommige
animasiekunstenaars van gay-kodes en -verwysings gebruik maak om te
impliseer dat bepaalde karakters gay is sonder om dit eksplisiet uit te basuin.
In Shrek I (Adamson en Jensen 2001) word die hoofkarakter dadelik aan kykers
bekendgestel as ’n walglike ploert wat sterk, taai en reusagtig is. Hy breek winde
op, laat winde uit en gebruik die was van sy ore om kerse mee te maak. Dié
karaktereienskappe op sigself maak hom ’n toonbeeld van manlikheid. Verder het
hy ’n sterk kaaklyn, ’n groot neus, harige wenkbroue en ’n kaal kop, en sy hande
is groot en sterk. Daar kan met sekerheid gesê word dat daar niks verwyfds aan
Shrek is nie. Hy is nie bang vir enigiemand nie, ook nie vir ’n woedende skare wat
graag van hom ontslae wil raak. Selfs sy “sidekick”, Donkey, verwys na hom as ’n
“mean, green fighting machine”. Nie net word Shrek die held van al die
sprokieskarakters nie, hy neem ook flink die rol van die ridder op ’n wit perd oor.
Hy is vol testosteroon en stel sy spierkrag gereeld ten toon. Sy vriendskap met
Donkey is van ’n homososiale aard, en hierdie homososiale verbintenis is vroeg
reeds teenwoordig wanneer Donkey vir Shrek om huisvesting vra nadat
eersgenoemde deur die groen mensvreter gered is. Een van die voordele sou,
volgens Donkey, wees om saans “manly stories” uit te ruil. Die twee karakters
vorm ’n hegte mannevriendskap op pad om Princess Fiona te red en haar aan
Lord Farquaad te oorhandig. Daar is geen twyfel dat Shrek ’n manlike
heteroseksuele karakter is nie.
Dieselfde kan egter nie van Lord Farquaad gesê word nie. Hy is die
teenoorgestelde van die growwe Shrek. Lord Farquaad is kort en gevrek. Hy is ’n
goeie voorbeeld van ’n maatstafsissie wie se gebrek aan manlikheid kontrasteer
met dié van Shrek. Sy kop is byna te groot vir sy kort lyfie, hy het ’n veel fyner
neus as Shrek s’n, sy wenkbroue is versorg, sy hare is langer en hy trek baie
netjieser as Shrek aan. Hy is in ’n benadeelde posisie in die gevegskryt (as ’n
mens aanneem dat hy wel kan baklei) en stuur Shrek om hierdie rede om
Princess Fiona namens hom te gaan red. Li-Vollmer en LaPointe (2003:101) voer
aan dat booswigte handlangers het om enige fisiese arbeid namens hulle te doen:
“[R]eal men are shown as active and physical, whereas villains are more likely to
be grouped with women as passive and inactive.” Nie net help Lord Farquaad se
passiwiteit om hom as booswig te definieer nie, dit beklemtoon ook sy
verwyfdheid. Shrek en Donkey dryf gereeld met hom die spot, en die feit dat hy
nie opgewasse is teen Shrek nie, stel hom reeds in om die stryd te verloor. Deur
die teenoorgestelde van Shrek te wees, impliseer ook dat hy minder man as
Shrek is; met ander woorde, Lord Farquaad is ’n sissie.
Lehman en Luhr (2003:272) meen ons kulturele konsep van manlikheid is hoogs
kwantitatief: “[H]ow ‘much of a man’ someone is frequently comes down to size.”
Shrek is groter en daarom manliker.
Farquaad se queerheid word verder gesuggereer deur sy gebrek aan begeerte vir
sy toekomstige bruid. Hy wil net met Princess Fiona trou om koning te word. Hy
het geen romantiese motivering om haar te red of om met haar te trou nie.
Wanneer hy voor die towerspieël staan en moet besluit watter een van die drie
skoonhede hy verkies, kan hy nie ’n keuse uitoefen nie. Dit impliseer dat nie een
van die drie prinsesse vir hom as pragtig of aanloklik uitstaan nie. Hy volg eerder

108

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

die raad van sy handlangers wanneer hulle opgewonde uitroep watter een van die
meisies vir hulle na die beste keuse lyk.
Daar kan ook iets gesê word van die vorm en grootte van sy kasteel. Wanneer
Shrek Lord Farquaad se kasteel vir die eerste keer aanskou, vra Shrek of die
edelman probeer kompenseer vir iets. Die kasteel is reusagtig en fallies en kan
maklik as ’n teken van Lord Farquaad se kortmannetjiesindroom en sy
onderdrukte homoseksualiteit geïnterpreteer word. Die toneel met die queerste
bewyse is egter dié van Lord Farquaad in sy bed terwyl hy na die herhalende
beeld van Princess Fiona op die towerspieël kyk. Sy kamer is ’n aanduider van sy
queerheid. Soos wat die kamera stadig oor die vertrek beweeg, kry kykers heel
eerste die bruid en bruidegom se trouklere te sien. Daarna word ’n beervelmat
sigbaar: die beer het ’n pienk strikkie in sy hare. Die verekombers op Lord
Farquaad se bed het ’n camp sebramotief op en sy kussings is met swart leer
oorgetrek. Die Geboorte van Venus deur Botticelli is teen die muur agter die bed
se kopstuk geverf, maar Lord Farquaad is as die Venus uitgebeeld. Wanneer hy
teen die einde van die film agterkom dat Princess Fiona nie meer met hom wil
trou nie, plaas hy die kroon op ’n kinderagtige wyse op sy kop en verklaar
homself as koning. Wells (1998:204) wys daarop dat kinderagtige gedrag soms
as verwyfd beskou kan word.
Hoewel al bogenoemde nie beteken dat Lord Farquaad noodwendig homoseksueel
is nie, beteken dit wel dat hy as queer gelees kan word, en die feit dat sy gay- en
queer-neigings nie eksplisiet aangebied word nie, beteken nié dat hierdie neigings
nie geïmpliseer word of oop is vir interpretasie nie.
Shrek II (Adamson, Asbury en Vernon 2004) sit die bevestiging van tradisionele
genderrolle voort, veral wanneer Shrek en Fiona met mekaar trou. Die tweede
aflewering is egter uitdagender met betrekking tot alternatiewe genderrolle en
seksuele oriëntasie. Kykers word onmiddellik bekendgestel aan Prince Charming,
wat poog om Princess Fiona te red. Dit is van meet af duidelik dat hy uiters ydel
is deurdat hy sy eie narratief vertel en homself as “the most handsome in all the
land” beskryf. Hy dra ook ’n haarnet onder sy helm. Hy het blou oë en blonde
hare en beskik oor ’n skoonheid vergelykbaar met dié van die vrouekarakters in
die film.
Prince Charming is verreweg die gayste karakter in die eerste twee films. Hy is ’n
mamma-se-seuntjie wat steeds aan sy ma – die Fairy Godmother – se rokspante
vasklou en haar toelaat om alles vir hom te doen. Selfs in die ma se naam is daar
woordspel te bespeur: "godmother of fairies” – beskermfee van moffies. Sy baklei
met King Harold namens haar seun en versorg ook sy hare vir die dansbal.
Soos Lord Farquaad is Prince Charming kinderagtig (hy raak byvoorbeeld
opgewonde oor die gratis speelding bykomend tot sy “medieval meal” by die
kitskosdeurryrestaurant), is passief en doen byna niks vir homself nie. Sy
passiwiteit impliseer sy vroulike natuur. Buiten sy golwende hare het hy geplukte
wenkbroue en ’n hoë en ietwat temerige stem. Daardeur staan hy in kontras met
Shrek, Donkey, Puss in Boots en King Harold. Hy is netjies aangetrek in ’n
laventelkleurige uitrusting, wat suggereer dat hy ’n moffie is.
Soos die moffiekarakters in ouer Hollywood-films word Lord Farquaad en Prince
Charming tipies aseksuele booswigte wat nóg seksuele belangstelling in die
teenoorgestelde geslag nóg in dieselfde geslag toon. Abel (1995:186) verwys na
dié soort karakters as seksuele nulle. Prince Charming trek beter as Princess
Fiona se ploerterige man aan en kontrasteer só die “dandy” met die ware man.
Wanneer Prince Charming die dansbal as Shrek bywoon, dra hy kersiegeurige
lipglans. Baie booswigte word as “dandies” uitgebeeld, “clothed in markedly finer
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dress than the other male […] characters" (Li-Vollmer en LaPointe 2003:99). As
’n “pretty boy” vorm Prince Charming die teenoorgestelde van Shrek wat as
toonbeeld van manlikheid na vore tree. Selfs wanneer Shrek ’n mens word, bly hy
rof en taai en word hy tog as aantreklik beskou. Shrek se seksuele
aantrekkingskrag as ’n man en ’n mensvreter is duidelik te sien in sy verhouding
met Princess Fiona en die drie meisies in die plaasskuur se aangetrokkenheid tot
hom. Só ’n aantrekkingskrag bestaan nie tussen Prince Charming en Princess
Fiona nie. Die enigste karakter wat ’n opregte aangetrokkenheid tot die Prins
voel, is die Ugly Stepsister, wat hom as “gorgeous, having a face that looks like it
was carved by angels” beskryf. Dié beskrywing laat selfs die gestewelde kat die
volgende woorde uiter: “Mmmh, he sounds dreamy.” Die Ugly Stepsister werk in
’n slykkroeg en lyk veel eerder soos ’n transseksueel. Dit is oënskynlik ’n
vrouekarakter met ’n skadubaard en ’n diep, krapperige stem. Dit is te betwyfel
of hierdie karakter heteroseksueel is – eerder ’n goeie voorbeeld van ’n
"genderbender” wie se seksualiteit in ’n soort limbo verkeer en te alle tye onseker
is. Teen die einde van die film gryp die Ugly Stepsister ’n gewalgde Prince
Charming en soen hom terwyl sy sê: “Hello, gorgeous.” Dit impliseer dat die twee
nonheteroseksuele karakters by mekaar hoort en op ’n sekere vlak aan mekaar
gelyk is.
Prince Charming en die Ugly Stepsister is egter nie die enigste gay-verwysings in
die tweede film nie. Die Fairy Godmother se fabriek is hoofsaaklik in die kleure
pienk en laventel (sg. gay-kleure) versier. Die personeellid wat die ontvangs van
die fabriek beman en ook die telefoondiens behartig, is ’n Franssprekende
mannetjie met queer-neigings. Hy is netjies aangetrek, dra ’n laventelkleurige
uitrusting en ’n gleufhoed, en het ’n sagte stem. Dan is daar Princess Fiona wat
haar baard skeer en dus ewe harig as Shrek is, maar die feit dat sy ook ’n groen
mensvreter is, regverdig haar baard en die feit dat sy skeer. Tog kan die feit dat
gendergrense oorskry word, nie geïgnoreer word nie. In kontras hiermee sal die
gendergrense tussen Shrek en Donkey nie vervaag nie. Voordat Shrek die “Happy
Ever After”-paljas drink, waarsku Donkey vir Shrek dat hy nie laasgenoemde se
bors met room gaan insmeer indien Shrek allergies vir die paljas is nie. Dié
handeling sou moontlik impliseer dat die twee meer as net vriende is, en
suggereer ook dat daardie soort aanraking intiem en sowel sensueel as seksueel
is. Dit is duidelik dat Donkey daardie soort gedrag wil vermy en dus ook wil
voorkom.
Buiten Wolf, wat steeds ouma se pienk nagrok aan het (en na wie die Fairy
Godmother as “gender confused” verwys), dra Pinocchio self pienk onderklere en
jok hy daaroor. Die feit dat hy oor sy vroue-onderklere jok, dui aan dat hy hom
daarvoor skaam, aangesien mans nie veronderstel is om vroue-onderkere te dra
nie. Selfs al word die verwysing na vroue-onderklere net vir humordoeleindes
ingesluit, kom die kwessie van fopdossery ook aan bod.
In die derde Shrek-film (Miller en Hui 2007) tree addisionele gay-betekenare na
vore en bevestig Prince Charming se gay seksuele oriëntasie. Die film begin met
Prince Charming wat sy reddingspoging van Princess Fiona heruitbeeld, met die
uitsondering dat hy daarin slaag om die hulpelose skoonheid te red. Kykers bring
vinnig die kloutjie by die oor wanneer dit duidelik word dat die uitbeelding deel
van ’n toneelopvoering in ’n restaurant uitmaak. Prince Charming is die ster van
sy eie restaurantteatervertoning. Laasgenoemde is die eerste stereotipiese
aanduider van gaywees: ’n voorliefde vir die kunste, blyspele en restaurantteater.
Terwyl hy sy reëls probeer opsê, reageer ’n hardhorende vrou luid in die gehoor:
“What did she say?” Die verwysing na Charming as ’n “sy”kan moontlik
toegeskryf word aan sy hoë en fyn stem (nog ’n tipiese queer-aanduider), asook
aan die feit dat niemand hom waarlik as ’n man beskou nie. Weer eens in ’n
laventelkleurige hemp geklee, verlaat Charming die restaurant en gaan huil in ’n
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stegie. Mans huil nie. Hy beloof homself om wraak te neem teen Shrek. Sy
wraakgierigheid bring nie net sy boosaardige natuur na vore nie, maar ook sy
genderinversie.
Dan sien die filmkyker vir Prince Charming in ’n slykkroeg, oorbevolk deur
kwaadaardige sprokieskarakters. Voordat hy gaan sit, plaas hy ’n sakdoek op sy
kroegstoel. Hy bestel ’n "fuzzy navel”, ’n cocktail wat gewild in gay-kroeë is.
Daarna begin hy met ’n toespraak oor die lot van ’n buitestander en ’n banneling.
Hy herinner die ander daaraan dat hulle nog altyd die skurke in hul onderskeie
verhale gespeel het en dat die tyd aangebreek het om húl verhale te vertel.
’n Mens het dadelik hier met ’n postmodernistiese herskrywing van geskiedenis
en die erkenning van alternatiewe perspektiewe op ’n verhaal te doen. Die
sprokieskurke verteenwoordig die verworpenes, en as sodanig die Ander.
Andersheid en die gebruik om mense wat Anders is te verstoot, vorm dus nou
deel van die gesprek. Prince Charming neem die leiersposisie van die groep in.
Dit kan geïnterpreteer word as ’n ontstoke queer gespuis wat wraak teen hul
verdrukkers wil neem, soortgelyk aan die skares in Suddenly last summer
(Mankiewicz 1959) en Frankenstein (Whale 1931).
Net sodra Prince Charming se gaywees egter ooglopend word vir ingeligte kykers
, soen en druk hy vir Rapunzel, en hulle gebruik selfs oulike byname vir mekaar.
Dit is duidelik dat Charming slegs van Rapunzel gebruik maak om sy hande op die
koninkryk van Far Far Away te kry. Rapunzel is net ’n middel tot die doel. Prince
Charming ervaar geen liefde of seksuele aangetrokkenheid tot haar nie. Soos die
skare sprokieskurke, word Rapunzel net nog ’n rolspeler in Prince Charming se
bose wraakplan. Sowel Rapunzel as die bose skare sprokieskreature verrig die
fisiese arbeid, terwyl Prince Charming passief agterbly om aan sy verhoogstuk te
werk. Sy passiwiteit is nie net in kontras met die ander manlike karakters se
aktiewe optrede nie, maar kontrasteer ook met die vrouekarakters se aktiewe
taakverrigting. Dit onderskryf sy status as ’n queer skurk.
Wanneer hy voorberei om die beste teateropvoering van alle tye te gee – waarin
hy Shrek sal verslaan – sien die kyker hoe hy in pienk beenkouse repeteer. Dit,
saam met die groot aantal parfuumbottels op sy spieëltafel, dien as betekenare
van sy homoseksualiteit. Tydens die optrede sing hy van sy sagte, bonserige hare
en sy hoë, skril stem breek die sjampanjeglase van die mense in die gehoor. Die
laaste eksplisiete verwysing na Charming se seksualiteit kom van Shrek. Shrek
sê: “Nice leotard”, waarop Charming reageer deur hom vir die kompliment te
bedank. Dan vra Shrek: “Do they come in men’s sizes?” Prince Charming vervies
hom vir Shrek se vraag, maar in plaas daarvan dat hy “man tot man” met Shrek
baklei, gee hy sy trawante opdrag om namens hom te veg (soos Lord Farquaad in
die eerste film). Dit bewys weer eens dat Prince Charming ’n sissie is en geensins
as Shrek se gelyke beskou kan word nie, en as sodanig verloor Charming wéér
teen Shrek.
Soos in die voorafgaande twee films is dit nie net Prince Charming en Lord
Farquaad wat as gay en queer karakters na vore tree nie, maar ander karakters
se seksualiteit kom ook onder verdenking. Die ooglopend gay mode-ontwerper
wat Shrek en Fiona tot adellikes moet transformeer, maak ’n verskyning en
bevestig die stereotipiese Hollywood-rol van ontwerper of stileerder. Hy word ook
tydens Prince Charming se verhoogoptrede in die eerste ry opgemerk, emosioneel
meegevoer deur die Prins se produksie. Nog ’n karakter wie se seksualiteit
bevraagteken kan word, is Pinocchio. Nie net dra hy pienk vroue-onderklere in die
tweede film nie, maar hy drink sy tee in die derde film met sy pinkie in die lug.
Die derde film eindig ook met die Ugly Stepsister wat sy/haar vuis saggies oor
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sy/haar suster se wang streel – ’n teken van manlike toegeneentheid, eerder as
vroulike liefderikheid tussen twee susters.

6. Gevolgtrekking
Namate gehore volwasse raak en aan bepaalde temas gewoond raak, sal
filmmakers hierdie temas in films aanspreek, óf om die films meer relevant te
maak, óf om aandag te trek en sodoende ’n geleentheid te skep om ’n sekere
boodskap oor te dra. Geanimeerde films behoort soortgelyke weë te volg en dit is
nodeloos om te sê dat baie meer geanimeerde films geproduseer gaan word,
weens die gewildheid daarvan en die Oscar-animasiekategorie. Dit is tans egter te
vroeg om kindergehore en hul ouers aan geanimeerde karakters wat eksplisiet
homoseksueel is, bloot te stel. Soos die vroeë Hollywood-films is bepaalde gay en
queer karakters reeds aan gehore bekend, terwyl ander karakters geïmpliseer
(moet) word deur die gebruik van kodes, verwysings en betekenare. ’n Mens
moet sommige van hierdie kodes, verwysings en betekenare in gedagte hou om
’n paar van die karakters werklik raak te sien. Dit verskaf interessante
kykvermaak, indien niks anders nie, en dien as bewyse dat geanimeerde films uit
verskeie lae bestaan en dikwels vernuftig is.
Films soos die Shrek-trilogie gee nie net aan gay en queer karakters ’n plek in
geanimeerde films nie, maar lewer tegelykertyd ook kommentaar op die feit dat
films die verskillende lae van die samelewing moet voorstel en uitbeeld, nie bloot
die heteronormatiewe groepe nie. Daar kan egter gevra word in watter opsig die
uitbeelding van die gay en queer karakters nonstereotiep is. Kommerwekkende
kwessies is die uitbeelding van gay karakters as skurke en die versterking van die
gendereienskappe van heteroseksuele helde ten koste van homoseksuele
karakters. Laasgenoemde lei tot ongelykheid en die implikasies wat dit vir jong
kykers mag inhou, kan groot wees.
Vir die doeleindes van dié artikel moet dit egter duidelik wees dat die
geanimeerde films wat bespreek is, of waarna verwys is, dieselfde of soortgelyke
patrone volg as die ou Hollywood-films wat gedurende die Production Code
Administration-era geproduseer is. Animeerders maak van betekenare, kodes en
verwysings gebruik om aan te dui of te suggereer dat sekere karakters gay of ten
minste queer is, en weerspieël op dié manier ou Hollywood se moffiekarakters en
karikature. Só word geanimeerde karakters in soortgelyke ghetto-situasies
geplaas, soos Russo dit stel. Animasie sal sekerlik in die toekoms hiervan
wegbeweeg.
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Eindnotas
1

In die Amerikaanse gay-subkultuur word ’n OGT ("obvious gay trait”) as ’n
veelseggende aanduider van ’n persoon se ooglopende homoseksualiteit gesien,
byvoorbeeld ’n vrees vir kontaksport, of ’n voorliefde vir die musiek van Barbra
Steisand of Cher. Dit is nodeloos om te sê dat ’n OGT nie ’n betroubare manier is
om te bepaal of iemand gay is al dan nie, aangesien verskillende soorte
(homo)seksualiteit bestaan. OGT’s funksioneer volgens stereotipes, maar soos
met die meeste stereotipes lê dit wel vir sommige mense na aan die waarheid.
2

Barrios (2003:58) argumenteer dat homoseksualiteit nie die Production Code
Administration se hoofbekommernis was nie. Geweld, oormatige drankmisbruik,
die verheerliking van misdaad en vulgêre humor, asook naaktheid en onwettige
seks was vir die sensuurraad veel belangriker.
3

Nathan Leopold en Richard Loeb was twee ryk Amerikaanse studente wat graag
die perfekte moord wou pleeg. In 1924 het hulle die veertienjarige Bobby Franks
ontvoer en later vermoor. Die moordsaak het ’n groot invloed op Amerikaanse
populêre kultuur gehad. ’n Aantal films en dramaproduksies het die lig gesien, tot
so onlangs as 2008.
4

Volgens Abel (1995:194) is die enigste ware vroulike karakter in al die Warner
Bros-animasies Bugs Bunny as fopdosser: “Most often Bugs adopts female
behaviors as a weapon, which helps to maintain his masculinity. The troubling
point is that he does it extremely well, not to mention extremely frequently […].”

115

ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 7(1) – Maart 2010

Die grande dame van die Vlaamse
poësie: Christine D’haen (1923–2009)
Tot lof van ’n vroulike stem
Zandra Bezuidenhout

Abstract
Christine D’haen lent exceptional lustre to contemporary Flemish poetry. Her
death in September 2009 presents an excellent opportunity to honour her
contribution to the literary canon of the Low Countries by introducing her work to
a wider circle of readers in South Africa. Having won numerous awards for both
her poetry and poetry translations, she was laureated for her biography on Guido
Gezelle, as well as for her comprehensive anthology of poems by and about
women and for her autobiographical prose. In 1992 she became the first woman
to receive the prestigious Prijs der Nederlandse Letteren. She continued writing
well into her old age, producing several new titles after the publication of her
collected poems (Miroirs, 2002), until her oeuvre was concluded with Innisfree in
2007. Due to the unique properties of D’haen’s poetry, it resists categorisation
and stands outside any particular school or tradition. This article contextualises
her position as a woman poet in the Dutch-speaking world since the second half
of the previous century. A number of her poems are analysed to illustrate how
her distinctive voice enhanced the scope and character of women’s poetry in her
home country and beyond.

Opsomming
Christine D’haen het besondere luister aan die Vlaamse poësie verleen. Haar
afsterwe in September 2009 bied die geleentheid om haar te huldig vir haar
bydrae tot die literêre kanon van die Lae Lande deur haar werk aan ’n groter
lesersgroep in Suid-Afrika bekend te stel. Afgesien van die talryke toekennings vir
haar poësie en poësievertalings en haar biografie oor Guido Gezelle, is sy bekroon
vir haar omvattende bloemlesing van gedigte oor en deur vroue en haar
outobiografiese prosa. In 1992 was sy die eerste vrou wat die gesogte Prijs der
Nederlandse Letteren verower het. Sy het tot in haar rype ouderdom voortgegaan
om te publiseer, en ná haar versamelbundel (Miroirs, 2002) het etlike nuwe titels
gevolg, tot haar oeuvre in 2007 met Innisfree afgesluit is. Die unieke eienskappe
van haar digkuns verklaar waarom dit nie binne ’n bepaalde kategorie ingedeel
kan word nie en los staan van enige stroming of tradisie. Hierdie artikel
kontekstualiseer D’haen se posisie as vrouedigter in die Nederlandse taalgebiede
gedurende tweede helfte van die vorige eeu. Met behulp van ’n aantal gediganalises word aangetoon hoe haar eiesoortige stem die aard en omvang van die
poësie van vroue binne en buite haar geboorteland verryk het.
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Inleiding
By D’haen se ontvangs van die Anna Bijns-prys vir 1991 – ’n toekenning ter
bevordering van die vroulike stem in die Nederlandse literatuur – rapporteer Paul
Claes (1992): “Uit alles blijkt dat het oeuvre van Christine D’haen uniek is in de
Nederlandse letteren. Haar poëzie kenmerkt zich door een ongewone eruditie,
een groot poëzie-technisch vernuft, een enorme taalrijkdom en een vrouwelijke
verbeeldingskracht van een ongeziene zinnelijke en zintuiglijke geladenheid.”
Anne Marie Musschoot (1992), ’n Vlaamse literator en jurievoorsitter by die
uitreiking van die Prijs der Nederlandse Letteren aan Christine D’haen, wys
daarop dat hierdie digter se werk reeds met die eerste oogopslag nouliks
verbindingsmoontlikhede bied met wat in die res van die Nederlandse poësie
nagestreef word. Dit staan los van modieuse literêre strominge, maar bring ’n
opvallende persoonlike sintese van sintuiglike en intellektuele elemente tot stand.
Daar is al na D’haen verwys as die merkwaardigste Nederlandstalige vrouedigter
van die afgelope halfeeu (The Low Countries 1993–1994) en sy word deur Paul
Demets (2003) beskou as “een van de meest bepalende naoorlogse vrouwelijke
dichters van het Nederlandse taalgebied en ver daarbuiten”. Daarby is T’Sjoen
(2003) van mening dat “haar poëzie tot het beste behoort van wat de afgelopen
decennia in ons taalgebied is geschreven”. Talle van haar gedigte, soos “Domus”,
“De mol” en “Zee-interlude” wat hierna bespreek word, het reeds klassieke status
in die Nederlandse poësieskat verwerf.
D’haen staan veral bekend as ’n digter wat die tradisionele vormgewing met
postmoderne elemente inklee. Daarby ontplooi sy die volle arsenaal van poëtiese
middele om gedigte te skryf wat sowel tegnies as esteties bevredig. Die
klankrykheid en ritmiek van haar verse, tesame met ’n rykdom aan beelde en
metaforiek, dra hiertoe by. Haar werk is genuanseerd en sy handhaaf ’n fyn
balans tussen humor en erns, aardsheid en vergeesteliking. Self sê sy in hierdie
verband: “Poëzie bestaat slechts bij de gratie van contradictie, van weerbarstige
pracht” (Claes 1986:9). Sy beskou die gedig as ’n toestand van betowering en die
digter as ’n siener (Vonck 1994), sodat Vandevoorde (2000:175, 178) haar tereg
’n eietydse mistikus noem. Vir my berus die voortreflikheid van haar werk nie
alleen op ’n kombinasie van kunsgrepe waarmee sy die klassieke met die eietydse
verweef nie, maar op die raaiselagtigheid, selfs magiese kwaliteit, van haar
poësie, waardeur dit bo alles beantwoord aan die eis van ontroering.
Haar deurbraak as vrouedigter en die uitsonderlike posisie wat sy mettertyd
onder haar land-, taal- en tydgenote sou verwerf, vorm die vertrekpunt van ’n
gesprek waarin raakpunte tussen die literatuur, kultuurstudies en vrouestudies
aan die lig kom.

Aanvang van ’n oeuvre
D’haen het reeds in die laat veertigerjare poësie begin publiseer toe dié genre
nog nie op groot skaal deur Vlaamse vroue beoefen is nie, en vroueskrywers in
die Lae Lande groter erkenning vir hul prosa as vir hul digkuns gekry het.
Aanvanklik het D’haen se gedigte oor ’n periode van tien jaar in literêre tydskrifte
verskyn, maar selfs ná haar amptelike bundeldebuut met Gedichten 1946-1958
(D’haen 1958)1 sou haar werk nie onmiddellik bekend raak nie. Volgens Meijer
(1988:9) is vrouedigters van die Nederlandse taalgebiede in die vyftiger- en
sestigerjare van die vorige eeu dikwels verontagsaam toe die aandag hoofsaaklik
uitgegaan het na die meer eksperimentele en sensasionele werk van die
dominante (oorwegend manlike) Vijftiger-beweging. Tog blyk dit uit D’haen se
vroeëre bundels uit die vyftiger- en sestigerjare dat sy reeds op daardie stadium
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’n eiesinnige digter was wat nie geskroom het om die destydse aard en
verwagtinge van “damespoësie” te deurbreek nie. Haar gedigte was uit die
staanspoor intellektueel, dig gekomponeer en seksueel eksplisiet vir daardie tyd,
en het getuig van besondere erudisie. Sy was ’n voorloper van die meer gedurfde
en kragtige vrouepoësie wat teen die einde van die twintigste eeu en daarna
algemeen sou word. Sy volg van meet af aan haar eie weg deur ’n liriese subjek
met ’n sterk teenwoordigheid te konstrueer, en toon haar veelsydigheid deur ’n
verskeidenheid vormvariante haar eie te maak. Veel later sou daar begrip
ontstaan vir die feit dat D’haen in haar aanwending van tradisionele elemente en
klassieke vorme gerig was op ’n rykheid van tema en vorm wat put uit
uiteenlopende bronne van kuns en literatuur. Sy sou haarself hierdeur bewys as
’n vroeë en meesterlike eksponent van intertekstualiteit.

’n Tweede debuut
Dit was eers ná D’haen se “tweede debuut” met Onyx (1983), ’n versamelbundel
met ’n keur uit haar vroeëre werk, aangevul deur ’n aantal nuwe verse en in
Nederland uitgegee deur Johan Polak, dat sy in die Lae Lande ’n sterk posisie as
digter sou begin beklee. Met die verskyning en wyer verspreiding van Onyx, wat
volgens Middag (1992) eers deur feministiese en later in breër kringe ontdek is,
sou ’n breër korps lesers en kritici in Vlaandere en Nederland onder die indruk
van haar werk kom. Dit het mettertyd geblyk dat sy ten spyte van haar voorliefde
vir ouer vorme en ’n taalgebruik wat afwyk van dié van haar tydgenote,
aangrypende gedigte skryf wat nie as oudmodies bestempel kan word nie. Op die
flapteks van Merencolie (D’haen 1992) noem Paul Claes dat D’haen met haar
ongewone vormbesef die digkuns van die verhewe formaat weer in ere herstel
het; en dat die sintuiglike prag van die klank, die draagwydte van die ryk woord,
die labirintiese sintaksis van die volsin en die vlug van die verbeelding haar werk
tot ’n “feest voor geest en zinnen” maak.
Deur haar eiesoortige taalaanwending en die benutting van haar kennis van ou
kulture skep sy ’n wêreld wat ver bo die persoonlike ervaring uitstyg. Sowel
alledaagse gebeurtenisse soos die uitvoering van huislike pligte, as meer
ingrypende belewenisse soos die liefde, geboorte en dood, word binne ’n
historiese en mitiese perspektief gesitueer. Hierdeur demonstreer D’haen hoe sy
die ervaringe wat volgens konvensie hoofsaaklik met vroue geassosieer en as
minder belangrik geag is, deur middel van taal en simboliek met ’n ruimer
konteks verweef. Dit is hierdie aspek van haar werk wat nuut was in die poësie
van Vlaamse vroue, en waardeur sy, soos Ida Gerhardt in Nederland, deur haar
intellektuele aanpak ’n belangrike bydrae daartoe sou lewer om die vroeëre
persepsie van sogenaamde “vrouedigkuns” as beperk, emosioneel, voorspelbaar,
toeganklik en beuselagtig te weerlê.

Die vrou as fokus
Op ’n vraag van Paul Claes (2003:53) oor hoe sy haar eie bydrae tot die
geskiedenis van die Nederlandstalige poësie sien, antwoord D’haen: “Mijn eigen
inbreng: anders dan de anderen, waardevol, het vrouwelijk aspect van het
menszijn. En een ook in de West-Europese poëzie nieuwe en belangerijke
thematiek: de wereld dicht en ver overzien door de vrouw.”
In die voorwoord tot Ik ben genoemd meisje en vrouw (D’haen 1980), ’n
bloemlesing met 500 gedigte oor en deur vroue wat deur D’haen saamgestel is,
verdedig sy die waarde van ’n publikasie van dié aard as volg: “Omdat poëzie een
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van de belangrijkste wijzen van kennen is, is de in poëzie gekende vrouw waar en
echt.” So ’n oënskynlike waardheidsaanspraak omtrent die wesensaard en
kenbaarheid van vroue mag uit ’n feministiese oogpunt as aanvegbaar beskou
word. Dit kan egter ook vertolk word as ’n bevestiging dat die groot versameling
verse, danksy hul uiteenlopende aard en deur die bemiddeling van hul poëtiese
seggingskrag, moontlikhede open om die veelkantige aard van vroue, en visies op
vroue, sigbaar te maak. Hierin sou D’haen se siening aansluit by die inklusiewe
perspektief van die postfeminisme. Dieselfde bloemlesing is later bygewerk in ’n
heruitgawe getiteld Het geheim dat ik draag. 500 Gedichten over de vrouw uit de
Nederlandstalige letterkunde (D’haen 1998c).
Demets (2003) se opmerking dat D’haen die werklikheid met ’n “onmiskenbaar
vrouwelijke perspectief” bekyk, is nie by implikasie ’n verminderende
waardeoordeel nie. D’haen sê ook self dat sy daarvan bewus is dat sy as vrou
skryf, en dat manlike skrywers immers nie die vroulike perspektief kán bied nie.
Hierin sluit sy aan by die opvatting van Franse feministe soos Cixous en Irigaray
(lg. gebruik die beeld van die speculum waarmee vroue inwendig ondersoek
word) in die versameling van Tong (1998:200, 202) wat argumenteer dat vroue
doelbewus oor hul menswees en ervaringswêreld, selfs op narcissistiese wyse,
moet nadink en hulself op hul eie manier in hul werk moet inskryf. D’haen doen
dit onder meer deur aan mitologiese vrouefigure ’n prominente rol in haar gedigte
toe te ken, waardeur die konkrete vroulike subjek uit haar eerste gedigte volgens
Claes (1994:6) in haar latere werk die algemene gestalte van ’n “eeuwige Eva”
aanneem ― nog ’n kontensieuse begrip wat binne die feministiese diskoers
oopstaan vir interpretasie. Deur haar “archetypische zoekende visie” ontsnap sy
egter volgens Claes nie aan die realiteit van die materiële nie, maar bring sy
onder die aandag dat die realiteit altyd simbolies is. In ’n meer uitgebreide
vergelykende studie sou hierdie siening ook op die werk van Elisabeth Eybers en
Ida Gerhardt van toepassing gemaak kon word.

Die stem van ’n vroeg-geëmansipeerde vrou en digter
As deel van die kontekstualisering van hierdie digter wil ek nagaan hoe die
vrouebevryding reeds voor die tweede feministiese golf in die sestigerjare van die
vorige eeu die werk van Christine D’haen op bepaalde maniere beïnvloed het. Dit
beteken dat daar in terme van die wisselwerking tussen teks en konteks gelet
word op die wyse waarop die identiteit van die vrouestem in D’haen se poësie
sigself verhou tot die wêreld waarin sy haar voor en ná die jare vyftig van die
twintigste eeu bevind.

Op weg na ’n nuwe gender-identiteit
Hoewel die digter gebore is en grootgeword het in ’n prefeministiese tyd toe
patriargale oorheersing, veral binne die streng Katolieke en kleinburgerlike
Vlaamse omgewing van haar jeug, nog vanselfsprekend was (Note 1996:5), sou
sy as student in Amsterdam en Edinburgh, en as reisende, denkende en lesende
jong vrou, blootgestel word aan ’n wyer en vryer invloedsfeer. Sy beweer dat
haar studies vir haar ’n venster op die wêreld oopgemaak en haar blik op ander
tye en plekke gevestig het (Van Soest 1992). Dit was onvermydelik dat iemand in
haar posisie mettertyd ook in aanraking sou kom met die emansipatoriese denke
wat in dié tyd deur intellektuele vroue soos Simone de Beauvoir (1949, 1997) in
haar seminale werk Le deuxième sexe (in Engels vertaal as The second sex)
gepropageer is. In hierdie opsig is sy waarskynlik op ’n soortgelyke wyse as
vroeg-geëmansipeerde vroueskrywers soos die Nederlandse Anna Blaman en die
Brits-gebore Virginia Woolf en Radclyffe Hall geïnspireer. In haar moederland het
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D’haen se skrywende vroulike tydgenote nie op daardie stadium dieselfde tekens
van bevryding getoon nie.
Toe D’haen dus in die vyftiger- en sestigerjare van die vorige eeu haar eerste
bundels gepubliseer het, was dit nie alleenlik die werk van iemand met ’n
besondere talent en liefde vir die poësie nie, maar dié van ’n ingeligte en
ontwikkelde vrou wat erfgenaam was van ’n bestel waarin vroue gemarginaliseer
was, maar wat haar losgemaak het van die denke van ’n nougesette plattelandse
milieu (Groenewegen 2003:641–7). Haar vroeë werk het reeds die kiem bevat
van die selfstandigheid, erudisie en bevryde denke oor sake soos vroulike
seksualiteit wat veel later, tydens en ná die tweede feministiese golf, in die
poësie van ander Vlaamse en Nederlandse vroue sigbaar sou raak.
Deur die sterk intellektuele aanslag van D’haen se werk bewys sy uit die
staanspoor dat vroue nie noodwendig maklik toeganklike of sentimentele gedigte
skryf nie. By haar word die intellektuele dimensie versterk deurdat sy die
alledaagse met die mitiese en die kosmiese verbind, of die aardse met die
kulturele. Ook ten opsigte van die ingewikkelde sintaksis en vormgewing ewenaar
haar werk die intellektualiteit en taalgebruik in ’n tipe poësie wat vroeër as
kenmerkend van manlike eerder as vroulike digters beskou is. Die toeligting wat
D’haen dikwels by haar gedigte verskaf, maak dit makliker om verse wat deur so
’n wydbelese digter geskryf is, te begryp en te waardeer. Terwyl die digterkritikus Rob Schouten (1995) ná die verskyning van haar bundel Morgane (1995)
neerhalend skryf oor sowel haar uitgebreide note-apparaat as haar voorliefde vir
verwysings wat buite die algemene leser se ervaringsveld val, verryk die
teksverklarings die leeservaring en dra dit daartoe by om ’n groter leserspubliek
te betrek.
Uit D’haen se derde outobiografiese publikasie, Een brokaten brief (1993), waarin
sy die verhaal van Li Tjing Tsjao (1084–1151?) as ’n spieëlbeeld van haar eie
lewe aanbied, blyk dit dat sy bewus was van vroue se agterstand as digters toe
sy begin publiseer het. Die Chinese vrouedigter wie se verhaal aan bod kom, het,
soos D’haen self, doelbewus besluit om ’n digter te word in ’n tyd toe ’n
digtersloopbaan vir vroue kwalik denkbaar was, en vroue die skryf van poësie
hoogstens as ’n tydverdryf beoefen het.
In die sewentigerjare van die vorige eeu noem Demedts (1977:60) dat sommige
lesers D’haen se poësie mag bestempel as “zo onvrouwelijk als het kan”, maar hy
sien dit anders. Hy erken dat dit verskil van die gevoelige liefdesliriek en
romantiese bedroefdheid van Hélène Swarth en haar geesverwante uit die
Nederlandse skool van Tagtig, maar verwag dat die felheid, volheid en intensiteit
van D’haen se werk, en haar afwysing van wat alledaags, oppervlakkig en
gemaklik is, later groter erkenning sou geniet. Dit was inderdaad die geval, want
juis hierdie eienskappe van haar werk sou daartoe bydra om die karakter van die
poësie van vroue in die Lae lande te verander en die begrip vroulikheid te
problematiseer.
D’haen sou uiteindelik ’n leidende rol vervul deurdat sy een van die eerste digters
was wie se oeuvre in verskeie opsigte ’n nuwe aansien aan die poësie van vroue
in die betrokke taalgebied verleen het. Die ontvoogding van vroue het nie alleen
daartoe bygedra om hul rol in die samelewing en as digters in die letterkundige
kanon te versterk nie, maar digters soos D’haen daardeur toegerus om ’n nuwe
“vroulike” identiteit in hul werk kenbaar te maak − een wat nie deur die manlike
blik of ’n patriargale waardestelsel gevorm is nie. Wanneer D’haen haar uitlaat
oor haar ingesteldheid tot haar skryfwerk, skep dit by Demets (2003) die indruk
dat sy selfstandig en krities na die lewe kyk. In haar jeug het alles
vanselfsprekend gelyk “zolang je maar aan de verwachtingen beantwoordde”, sê
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sy aan Demets. Hy kom tot die slotsom: “En dat wou Christine D’haen niet.” Sy
het haar in haar poësie ook vry gevoel om ’n liriese subjek daar te stel wat in
terme van haar uitsprake, opstelling en die gestaltegewing van haar leefwêreld
die onafhanklikheid van ’n geëmansipeerde vrou openbaar.

Digterskap en die sosiale bestel
Indien gekyk word na die verbande tussen die identiteit van die digter as “maker”
van die gedig en die sprekende instansie wat binne die konteks van ’n
veranderende sosiale bestel in ’n gedig optree, is die verskille tussen D’haen se
posisie en dié van Afrikaanse vrouedigters soos Krog en Stockenström duidelik.
D’Haen is op ’n ander, veel minder direkte, wyse ’n “betrokke” digter as dié in ’n
verpolitiseerde en meer multikulturele land soos Suid-Afrika. Anders as in die
geval van die Afrikaanse digters, wat in die algemeen verder van die klassieke
wêreld verwyderd staan (hoewel Elisabeth Eybers, Sheila Cussons, Ina Rousseau
en andere dit wel in sekere gevalle in hul verse benut), en in Suid-Afrika
voortdurend gekonfronteer word met die aktualiteit van politieke bewuswording,
geweld en ’n politieke-ideologiese omwenteling, rig D’haen haar tematies nie in
die eerste plek op die problematiek en sosiale spanninge van die dag nie. In die
laaste toevoegings tot haar outiobiografiese prosareeks verwoord sy wel sekere
maatskaplike insigte, soos dat die individu nie verwyderd staan van die
maatskappy nie, en spreek sy haar uit teen die media-histeriese wêreld en die
literêre bedryf. Sy betreur die maatskaplike agteruitgang van ’n kultuurhistoriese
bewustheid wat uit onverskilligheid en onkunde ontstaan.
In haar gedigte lê tekens van ’n eietydse aanslag op ’n ander vlak, naamlik in die
wyse waarop sy haar stof hanteer. Sy ondermyn die tradisionele
verwagtingspatroon van vrouedigkuns as ongekompliseerd en lokaal, of selfs
eenvoudig en triviaal soos wat dit binne die paternalistiese bestel beslag gekry
het, deur op ’n eiesinnige wyse met die taal en die gegewe om te gaan.
D’haen se digkuns is al enersyds getipeer as ’n heel besondere voortsetting van
die Vijftiger-beweging, en andersyds as ’n teenpool van die Vijftigers, maar
letterkundiges slaag nie daarin om hierdie individualistiese digter binne ’n
bepaalde groep of stroming in te deel nie. Sy is nóg feministies, nóg algemeen
humanisties. Ook is sy bewus van tradisies, maar haar werk neem 'n eiesinnige
wending. Terselfdertyd is D’haen se werk nie eksperimenteel in dieselfde sin as
dié van die Vijftiger-digters met hul doelbewuste dekonstruering van taal en
waardestelsels nie. Sy noem in ’n onderhoud aan Cornet (2000:9) dat sy
verandering beleef as wisselinge op ’n kontinuum, eerder as werklike
revolusionêre ingrype.
D’haen onderskei pertinent tussen die vermoëns en poësie van mans en vroue.
Vir haar is dit byvoorbeeld kenmerkend dat die digkuns van vroue (waaronder
ook haar eie) “zachtjes” evolueer. Sy stel dit in ’n onderhoud met Cornet
(2000:9) as volg: “Mannen vernieuwen misschien gemakkelijker. Het staat
wetenschappelijk vast dat in de hersens van mannen de centra die zich
bezighouden met ruimtegevoel en oriëntatie beter zijn ontwikkeld. De man gaat
bij gevolg gemakkelijker op een ontdekkingstocht. Hij ontdekt dus meer, staat
meer open voor vernieuwing.” Hierin handhaaf D’haen ’n redelik essensialistiese
beeld van die vrouegeslag, wat waarskynlik na haar erfenis van ’n streng
patriargale opvoeding teruggevoer kan word – binne die kleinburgerlike Vlaamse
milieu van sestig jaar gelede – en ’n jeug wat Note (1996:5) beskryf as “vrij saai,
vrij bekrompen, gezagsgetrouw, preuts ...”.
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Die klassieke erfenis in ’n moderne tyd
Wat haar eie poësie betref, hou sy deur haar voorliefde vir klassieke verwysings
ook in ’n sekere sin vas aan tradisie, maar dan omdat dit vir haar nog steeds
relevant is ten opsigte van haar eie leefwêreld. Sy glo dat mense op verskillende
tye dieselfde tipe belewenisse ervaar, en dit ooreenkomstig die kulturele ruimte
waarin hulle hul bevind in ander terme artikuleer. Hiervan gee sy in haar gedigte
blyke deur die verskillende uitdrukkingswyses, oor eeue heen, daarin saam te
trek. In hierdie opsig is sy weer bepaald eietyds, omdat sy, soos die postmoderne
digters, die klassieke en die kontemporêre moeiteloos verbind en saam
teleskopeer om nuwe beelde en identifikasiemoontlikhede te skep.
Die digter gebruik haar uitgebreide kennis van die klassieke om die onmiddellike
en alledaagse in simboliese taal, Bybelse terminologie en mitiese verwysings in te
bed, waardeur die gegewe ’n groter prominensie en ’n universele geldigheid
verkry. Volgens Van Deel (1990) is hierdie indirekte wyse van segging “in zekere
zin haar handelsmerk – ze vermomt actualiteit graag in mythologie.” Deurdat sy
as woordkunstenaar verkies om te universaliseer in stede van te spesifiseer, word
daar nie soveel eietydse besonderhede in haar gedigte aangetref nie, wat dit
moeilik maak om die aktualiteit van haar verse uit te wys. By geleentheid, soos in
“Zee-interludium” (D’haen 1983:96), kom verwysings na ’n eietydse wêreld voor,
maar word dit nie tot fokus van die gedig gemaak nie. Hierdie gedig, wat reeds in
D’haen se vierde bundel, Vanwaar zal ik u lof toezingen? (1966) verskyn het
voordat dit in 1983 in Onyx opgeneem is, dien as voorbeeld van die digter se spel
met veelheid en die vervlegting van intertekste waarmee die meeste vrouedigters
eers later sou eksperimenteer.
Bekende, alledaagse en eietydse besonderhede by ’n strandoord word in hierdie
gedig deel gemaak van ’n oorkoepelende, tydlose wêreld. Die oliedeurdrenkte
sonbaaiers sou ewe goed in ’n toneel uit die klassieke Oudheid kon pas. Die
bruingebrande vroue word, sprekend van D’haen se aandag vir die sintuiglike en
die sensuele, verbeeld as vye wat in mandjies ryp word. In ’n volgende strofe
herinner die vroue in swemklere aan inheemse Afrika-vroue met ’n
“schaamteschort”, wat in die Afrikaanse omgangstaal bekend staan as ’n
“voorskootjie”. Die verwysing na Babilon dien weer as kontrapunt vir moderne
geboue en konstruksies langs die strand wat ’n hedendaagse Oostende of Knokke
sou kon wees, om onmiddellik te verskuif na kinders met balle en lugballonne, en
vlieërs wat soos “(p)apieren karossen” neerstort. Die mitiese en die eietydse sluit
op kaleidoskopiese wyse by mekaar aan: kinders op swemspeelgoed versteur die
seeskuim wat as “sperma van Ouranos”2 uitgebeeld word. In die geraas van die
branders word tale – van Sanskrit tot Hebreeus – gehoor, tesame met
voorwêreldse “waterwoorden” (D’haen 1983:99).
Hierdie hoogopgeleide, buitengewoon ingeligte vrou en bekroonde digter probeer
nie om ’n realistiese, strydvaardige of revolusionêre beeld van eietydse vroue en
hul problematiek te gee nie. Haar ruim benadering vertoon trekke van wat later
as die postfeminisme bekend sou staan, deurdat sy die vryheid neem om haar
onderwerpe en terminologie na eie goeddunke te kies en selfs die tradisioneel
vroulike te tematiseer of te herbesoek, ten spyte van die feministiese aandrang
om van stereotiepe “vroulike” ruimtes en uitbeeldings af te sien. Die
postfeminisme is egter verdraagsamer en gee toe dat elke vrou haar op ’n eie
manier moet verwesenlik, ook dié wat hul tuis voel in die meer tradisionele beeld
of ruimte van vroue, soos dit tans weer deur ’n jonger geslag vroue aanvaar word
(Cels 1999).
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D’haen se gebruik van die huis as ruimte
D’haen is in hierdie opsig by uitstek ’n digter van haar tyd wat nie toegee aan die
voorskrifte van ’n bepaalde ideologie of moraal nie. In die gedig “Domus” uit
Onyx (1983) word die beeld van ’n vrou gekonstrueer wat haar aktief en sinvol in
die argetipiese huislike ruimte verwesenlik. Barnard (1993) vind hierin “een mooi
tegendraads feminisme”. Ook sit daar vir hom in dié gedig ’n “geestige
deconstructie verborgen van een bepaald soort drammerige emancipatiedrift, die
woorden als ‘huismoeder’ op ideologische gronden verwerpt”. Daarby versmaai
D’haen nie die klassieke vormgewing nie.
Domus, die Latynse woord vir “huis” wat as titel vir hierdie gedig dien,3 dui reeds
op D’haen se gemaklike heen-en-weer-beweeg tussen Nederlands en die
klassieke tale, en haar gebruik om gegewens uit die klassieke wêreld met
eietydse tekste te integreer. Deurdat die huislike domein tot onderwerp gemaak
word, word ’n tradisioneel vroulike ruimte op skerpsinnige wyse getematiseer. As
digter herapproprieer sy dinge wat tot ongeveer die middel van die vorige eeu
meestal voorbehou is vir die sogenaamde “huis-tuin-en-keukenpoëzie”, tipiese
“vrouwen- en damespoëzie”, “vriendinnetjespoëzie” of “Zondagsdichteressen” –
en dus “vrouwenwerck” (Meijer 1998:5), soos destyds ook die “damesroman”
(Meijer 1996:41) vroeër deur die oorheersend manlike literêre establishment
geëtiketteer en gestigmatiseer is. Volgens (Meijer 1993:823) kom dit egter voor
of die implisiet neerbuigende tipering “dames-” toenemend verdwyn, en
vroueskrywers sedert die jare negentig van die vorige eeu in ’n groot mate
ontkom het aan hierdie veralgemenende resepsiemeganisme.
Ook Viljoen (2001:51-64) merk op dat hedendaagse vrouedigters (sy neem onder
andere Krog as voorbeeld), selfstandige keuses maak ten opsigte van die ruimte
wat in die poësie hanteer word, en daardeur bepaalde veranderinge in
magsverhoudinge demonstreer. Vroue neem die inisiatief om die “undervaluation
of that (the domestic) sphere”, waar dit voorheen met bepaalde “gender
differences” verbind is, te bestry. Vir vroue wat werklik van objekte tot subjekte
geëvolueer het, word die status van hul skeppende werk nie gemeet aan die
moontlike oordele van geïnstitusionaliseerde magsinstansies van die literêre
kritiek of sisteem nie. So maak D’haen die keuse vir ’n huislike ruimte of tema
terwyl daar by haar geen gebrek aan of kennis van ander onderwerpe bestaan
nie; inteendeel. Sy gaan egter op ’n oorspronklike wyse daarmee om deur die
gegewe te vergeestelik en/of te universaliseer, soos wanneer sy aan een van die
mens se mees basiese behoeftes, naamlik dié van onderdak of skuiling, mitiese
proporsies verleen. Die begrip onderdak word ook deur Elisabeth Eybers (1968)
benut om as bundeltitel gebruik, en dien as metafoor vir die geborgenheid of
tuiste wat sy in die digtersambag vind. In ’n ander opsig herinner D’haen se gedig
aan die digterlike procédé wat deur Sheila Cussons gevolg word in ’n vers soos
“Kombuis van Hera” uit Die swart kombuis (Cussons 1978:30), waar sy die
gewone aardse dinge, selfs die mees basiese sleurwerk in die kombuis, met ’n
mistieke sfeer beklee.
In “Domus” verleen die mitiese element van die huishouding en die oerrituele ’n
besondere lading aan D’haen se gedig. Die huis word veel meer as ’n beperkende
raam of ’n eenduidige situering van ’n gegewe, en neem op metaforiese vlak ook
sekere kenmerke van ’n openbare ruimte soos dié van ’n fabriek aan. So ’n forse
fisiese struktuur is voorheen meer algemeen tot die manlike sfeer gereken,
hoewel vroue ook daar werksaam was. In ’n sekere sin word die gewaande
dichotomie tussen manlike en vroulike ruimtes hierdeur opgehef.
D’haen se werk toon meermale tekens van androgeniteit, soos gesien in die
“gewiekte androgyn” in “I Phoenix”, die engel as ’n “stralend tweegeslacht” in “IV
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Angelus” en die “moederlijker man” in “De vrouwen van Herakles” (D’haen
2004:25, 28, 49).
Ten opsigte van die beeldgebruik in “Domus” word die materiële
gekomplementeer
deur
die
invoering
van
menslike
intimiteit
en
interafhanklikheid. D’haen kan ook postmodern genoem word in haar opstelling
ten gunste van bevoorregting van veelheid, fusie en hibriditeit.
Die twee aanvangstrofes van hierdie lang gedig dien as oriëntering:
Besloten, toebedekt, gebogen boven binnen,
gewield, gewiekt, met vinnen en één voet in ‘t zwemvlies,
doorwateraderd, sidderend onder stroom en stoomend
uit dakneusgaten, paarbaar bij de deur, beveld,
verdampt het huis, zijn darmen ruchtbaar, blaas en aars
buiten, vlak vóór de keuken, waar de kookpot rookt.
Waar ik, Jonas in walvischbuik, midden den walm
roer in ‘t mortier, kruiden en knoflook meng, besmeer
met buskruit buffelvleesch voor knapen; het dood gedierte
wordt daar, getroost voor slachtingssmart, geroosterd eerst,
herkauwd tot menschenlijf; de voorraadkruik met oliën,
wijnen, olijven, graan, bewaar ik daar voor later.
In hierdie gedig met sy melodieuse en ritmiese opbou word die konsep van die
huis die spilpunt waarom die vers draai. Dit word uitgebeeld as ’n lewende
liggaam of ’n tent wat die “lyflikheid” omspan, ’n metafoor wat deur die volle
dertien strofes van die gedig volgehou word. Dit bied ook aan die digter
voldoende geleentheid om die kloppende warmte en sensualiteit van die huis by
herhaling deur middel van klank, woord en beeld te suggereer. Die huis as ruimte
word op geen wyse deur die spreker as beperkend of benouend voorgestel nie.
Veel eerder vorm dit deel van die mens se basiese behoeftes en ervarings, sodat
die daaglikse bedrywighede van hulle banaliteit ontdaan word. Selfs die geringste
taak of roetinehandeling word aangebied as betekenisvol, en ryk aan misterie. Dit
gaan dus hier nie primêr om die spesifieke take van die huishouding, of selfs die
huis as sodanig nie, maar om ’n figuur wat in haar omgang met die huis en gesin
in simbiose verkeer met die beskutting of onderdak wat “huis” genoem word, en
so ook ’n tuiste en geborgenheid in die kosmos vind.
Die sesreëlige strofes met hul uitgesponne aleksandrynse versvorm (waarvan die
metrum hier doelbewus versteur of deur ’n sesuur gehalt word ter wille van die
beklemtoning van klank en betekenis) bied agtereenvolgende tablo’s van wat
enige huishouding sou kon wees. Dit word egter verruim deurdat die daaglikse
sleur uit sy lokaliteit gelig word en die aanskyn van ’n reeks magiese rituele
verkry. Die herhalende aard van die aktiwiteite beklemtoon die ritme en gang van
die tyd, wat aan die gebeure ’n ewigheidsdimensie toevoeg. Die gewone huisvrou
word nie, in ooreenstemming met die besware wat deur vroeëre feministiese
ideologieë geopper is, as slagoffer van ’n geakkultureerde genderrol uitgebeeld
nie. Sy word in werklikheid deur D’haen heroïes voorgestel in die wyse waarop sy
vervulling vind in haar taak om die huis en omgewing in orde te hou en die gesin
te versorg en te voed. Sodoende kan die gedig vanuit ’n Bybelse of mitiese
perspektief gelees word as dat hierdie vroulike personasie se uitvoering van haar
huislike pligte neerkom op die realisering van ’n (tradisioneel gesien)
voorafbestemde of selfs goddelike rol.
In die eerste strofe van “Domus” word die beskutting (“besloten, toebedekt”) en
afgeslotenheid van die huis as selfstandig funksionerende en toegeruste entiteit
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benadruk. Daarby vertoon die woonruimte ooreenkomste met die menslike
liggaam ten opsigte van “doorwateraderd” (watertoevoer in pype, soos are);
“dakneusgaten” (vensters en skoorstene) en “paarbaar” in terme van ’n deur of
opening wat toegang verleen; “darmen … blaas en aars” (kragtoevoer,
afvoerpype) en ander beelde. Woorde soos “sidderend”, “stroom” en “stoomend”
“verdampt” en “rookt” word in hul betekenis ook klankmatig gesteun deur die
nabyheid van assonerende woorde en ’n metriese stuwing, wat bydra tot die sfeer
van energie en aktiwiteit. Die huis neem die karakter aan van ’n bedrywige
industriële ruimte waarvan die funksionaliteit op die voorgrond gestel word.
Waar die Bybelse gegewe van Jona in die walvis ter sprake kom, staan die
kombuis sentraal. Die spreker word gelykgestel aan ’n persoon binne ’n groot,
lewende en warm ruimte (“… ik in walvischbuik”) waar sy besig is om ’n
verskeidenheid take rondom die voorbereiding van voedsel uit te voer. Die digter
integreer die mees elementêre handelinge soos roer, meng, smeer en rooster,
wat in kombuise van alle tye voorgekom het, met ’n enumerasie van basiese
voedselstowwe soos “oliën/ wijnen, olijven, graan” wat eweneens oor eeue heen
bekend was. So ook herinner die “voorraadkruik” aan bewaringsmetodes uit die
Bybelse of antieke tye, waardeur die tydloosheid van die kombuisgegewe verdere
klem verkry. Die opnoem van hierdie sake is ’n heenwysing na die huis as
voedende, lewegewende organisme wat nie alleen as opbergings- en
voorbereidingsruimte dien nie, maar waarvan die inhoud weer tot mensevlees
herkou en deur die liggaam van die huis as uitwerpsels verwerk word (“het dood
gedierte/ […] herkaauwd tot menschenlijf”).
Strofe 3 word gewy aan die huis as lokus van die eetritueel: “… gevoerd met
erwtensoep, met warme wafelen en puree, de buidelkinderen/ vol zoete voeding
…” Die speelse segging suggereer genot en eggo iets van die kinderspel, terwyl
die liggaamlike verwantskap van moeder en kind beklemtoon word deur “zuigen
tepels” en “met navelstreng gebonden aan den moederkoek …”.
Die toneel herinner in sy volheid, menslikheid en aardsheid aan die skilderye van
Hiëronymus Bosch of Jan Steen. Dit is in hierdie verband veelseggend dat D’haen
aan Cornet (2000:10) noem dat “je het gedicht nie zomaar (kunt) opschrijven op
de rand van de tafel, tussen de soep en de patatten”. Die domus verteenwoordig
kennelik vir D’haen in haar persoonlike hoedanigheid ’n ander sfeer as dié van die
creatio waar sy skeppend met die woord omgaan. Tog sê sy vroeër aan Van Soest
(1992) dat sy die alternatief van die huis sonder ’n gesinslewe nie aanvaarbaar
vind nie. Al haar ervaringe, ook dié as huisvrou en moeder, was volgens D’haen
nuttig en selfs essensieel vir haar poësie.
Strofe 4 stel die take rondom die huis voorop. Die vrou word uitgebeeld as
“(v)ruchtenverzamelaarster, herbivore vrouw” en “aren/ wortelen en zaden
zoekster”, soos in prehistoriese tye. Die huis word gelykgestel aan ’n ronde tent
van dierevel (die “huidenyourta”) en die mens as nomadiese bewoner van ’n
tydelike skuiling. Kenmerkend van D’haen se voorliefde vir toeligting by haar
verse, verskyn daar in die oorspronklike publikasie (D’haen 1975) voetnote om
vreemde woorde en verwysings te verklaar – iets wat Van Halsema (1992:33-41)
beskou as ’n voorbeeld van die digter se verlange na uiterste presisie. Hy
verdedig haar gebruik van intertekstuele verwysings en aantekeninge as
eksemplaries van hoe haar intellektuele huiswerk deur haar digterlike vermoë
lewend gemaak word.
In die vyfde strofe kom die vrymoedigheid waarmee D’haen die fisieke hanteer,
na vore wanneer sy die versorging van die wasgoed as ’n onderdeel van die huis
se lyflike bedrywigheid verbeeld. Sy verwys na die besoedelde linne van die man,
vrou en kind waarvan die spore van “het zweet, het bloed, het sperma, urine”
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weggeskrop word. Selfs dit staan binne ’n breër perspektief: in die
reinigingsproses sien die spreker “den eersten staat van glinsterend wit” wanneer
sy iets so eenvoudigs soos die wasgoed “herstel” tot dit “herschapen” word, en
waar “verrezen en rein” in Christelike terme ’n wedergeboorte of opstanding uit
die dood voor die gees roep. Die spreker-digter word merkbaar geboei deur haar
eie betrokkenheid by en die magiese aard van die gebeure binne en buite die
omtrekke van die huis. Wanneer die digter in strofe 6 selfs die luiers en die
inhoud daarvan sien in terme van “’t stof der sterren”, word die mees aardse
prosesse vir die sprekende subjek deel van die ewig wisselende, hier konkreet
voorgestel deur die fisiese omvorming van materie.
Die digter beklemtoon die rol van vuur in die huislike ruimte, en verbind dit met
die vuur van die “onderaardschen smid” (Hephaistos) en “dat van hoger”, wat na
die Christelike God of die prosesse in die ruimte herlei kan word. Dit is ’n “dubbel
vuur” waarmee voedsel of water gekook word, maar dit sorg ook vir binding
tussen mense in die huis. Die vuur is die metaforiese “hart” en “haard” van die
huis, die bron van warmte en innigheid van die huislike vuur, en daarom ook die
Prometheaanse vuur van die gees.
Die ondergrondse ruimte van die huis kom in die agste strofe ter sprake – miere,
insekte en wurms bring, soos mynwerkers wat erts uithaal, al grawende
verskillende dinge na die oppervlak. Dit kan simbolies gesproke verwys na sake
wat, soms ongenoemd, in die substrata van die huislike ruimte verborge lê, en
ewe onverkwiklik is as die mis, rioolafval en ontbinde beendere wat binne die
huislike kring raakgeboor word. In terme van ’n psigoanalitiese lesing kan dit
verwys na die donker onbewuste van die huis wat binne die privaatheid van die
huislike opset sigbaar of rugbaar word.
Strofe 9 bied die teendeel van die donker ondergrond. Die musiekkamer is die
lugtige
“longvertrek
des
huizes”.
Opvallend
is
die
verwysing
na
musiekinstrumente en aktiwiteite in terme van liggaamlikheid wat by die “long”gegewe aansluit, te wete “tanden”, “lippen”, “trommelvlies”, “keel”, en “borst”.
Benewens die versmelting van die fisieke en geestelike genot in die huis, roep die
speelse aanbiedingswyse ’n sfeer van opgewekte samesyn op.
Die soldervertrek, moontlik ’n speel- of kinderkamer, kom in strofe 10 aan bod.
Weer eens word dit besonder positief as “nest” geteken (die “moedernes” figureer
ook in “III Virtus”, D’haen 2004:40), wat aansluit by die gedagte van die warm
haard van die kombuis in strofe 7. Hier lei die kronkeltrap (“de oude windingen”)
na die opgebergte verlede of kollektiewe geheue van die huis en gesin, ’n plek
waar oorblyfsels van kinderspeelgoed en ’n kinderwieg op solder bewaar word.
Hierdie ruimte verteenwoordig iets verhewe en magies, soos versterk deur die
herhaling in “(b)oven, naar boven …”.
In strofe 11 is daar ’n verdere beklemtoning van die huis as bewaarplek van ’n
vergange tyd. Deur “papieren spiegels”, “schriftelijk” en “verwoord” word die
ruimte van ’n solderkamertjie, wat as beide stoor- en skryfkamer dien, konkreet
verbeeld. Dit kan betrekking hê op boeke, of skryfsels soos briewe en dagboeke,
wat daar geberg (of steeds geskryf) word, en tegelyk ’n bewustheid van
verganklikheid en onverganklikheid oproep. Die beeld van die “eeuwig wentelend
wiel” word in die daaropvolgende reël herbevestig deur “wentel levend-stervend
mee”, en uitgebrei in strofe 12, waar “bewaar ik daar voor later” weer die
tydsaspek aktiveer. Die verwysing na “wiel van nacht en dag”, asook die beeld
van die wekker en die klok, vestig verdere aandag op die voltrekking van tyd wat
in elke huis sigbaar en hoorbaar is. Die huis is die plek waar die verbygaan van
dinge en stadia aan die lyf gevoel word. Daarby huisves dit die vertrekke waar die
mens hom of haar in die slaapkamer terugtrek om van die dag se arbeid te
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herstel, en waar “Vader Slaap ons vleesch herkneedt”. Die manlike term “Vader”
speel mee om die manlike beginsel as die soewereine en helende krag in stand te
hou, terwyl die moeder optree as versorgende agent wat tradisioneel meer intiem
by die huislike lewe betrokke is en die liggaamlike teenwoordigheid
versinnebeeld. Die gedig kan gelees word as ’n vrouedigter se vermoë om die
bestaan van sowel ’n patriargiale as ’n matriargale orde in een huis (of gedig as
huis) te versoen.
Die slotstrofe open met die woorde uit die Onse Vader-gebed (“dagelijksch
brood”), wat ook die dagtaak veronderstel. Dit is in die huislike take en samesyn
dat die spreker in hierdie gedig haar vreugde vind, en daarmee die lag beleef wat
in die bevoorregte posisie van die slotreël genoem word. “Lachen” val des te
meer op vanweë die assonansie tussen die ruim aantal korter en langer a-klanke
in die laaste drie reëls: “wandelend”, “warande”, “stalling”, “stapelplaats”,
“waarheid’ en “geschapen”. Die enigmatiese slotreël bevestig waarskynlik dat die
vreugde wat uit die daaglikse arbeid binne die huislike kring ontstaan, sigself in
die lag manifesteer, en dat D’haen daarvoor groot eerbied het (Van Istendael
1992:32).
Hoewel die digter nie aan die spreker in die gedig gelykgestel kan word nie, is dit
nietemin insiggewend dat die digter wat so ’n oortuigende loflied oor die huis
geskryf het, telkens in onderhoude daarop wys dat die versorging van man en
kinders die digterskap dwarsboom (Van der Zee 1995:11). Ook in die onderhoud
met Cornet (2000:8) maak D’haen melding van “een maatschappij die de
problemen niet onderkent die een dichteres ondervindt bij het combineren van
haar werk met haar huwelijk en haar kinderen …”. Dit is ’n aanduiding dat die
skeppende kunstenaar enige gegewe as boustof kan aanwend (die huishouding
skyn vir die spreker in hierdie gedig geen belemmeringe in te hou nie) en dit kan
fiksionaliseer sonder dat dit noodwendig saamval met die volledige siening van
die reële outeur. Enersyds word die huislike ruimte en bedrywighede in die gedig
oënskynlik geïdealiseer, selfs verromantiseer, terwyl D’haen in persoonlike
gesprekke (dit wil sê buite die skryfhandeling) noem hoe moeilik sy dit vind om
haar digterlike ambag met die vervulling van huislike pligte en moederskap te
kombineer. Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die digter moontlik, soos
baie geëmansipeerde professionele vroue, ’n mate van ambivalensie teenoor die
tradisionele vrouerol ervaar. Sy noem trouens aan die Nederlandse digter Elly de
Waard (1984) dat daar vir haar nie sprake van is van nietige en verhewe take
nie, en dat sy die goddelike in beide ervaar, maar voeg hieraan toe: “Ik wil niet
zoveel afwassen dat ik niet meer kan lezen … (d)us heb ik wel veel conflicten over
het teveel aan huishoudelijk werk, maar niet over de aard ervan.” Die probleem
van die skrywende vrou word uitvoerig aangespreek in D’haen (2003a), die
tiende en laaste van die titels in D’haen se outobiografiese prosareeks wat later
as Uitgespaard zelfportret (D’haen 2004b) gebundel sou word. Hierin kom die
psige van ’n vrouwelijke kunstenaar en die “vrouwelijke conditie tout court” na
vore, terwyl dit ook D’haen se poësie verhelder (Vandevoorde 2004:399-400).
Dit is danksy die vermoë van D’haen om die plaaslike en tydelike te oorskry, en
algemene en “vroue”-sake met behulp van haar breë verwysingsraamwerk in ’n
ruimer konteks te plaas, dat sy ’n besondere bydrae tot die eietydse poësie lewer.
Met haar klassieke huis-gedig bereik sy meer as verskeie tydgenootlike
vrouedigters wat aan die onderwerp ’n doelbewus aktuele of eietydse inkleding
gee. By sommige digters, soos die Noord-Nederlandse Judith Herzberg (1968:5),
knoop die spreker in “Afwasmasjiene” byvoorbeeld ’n ironiese en enigsins
filosofiese gesprek met die vuil skottelgoed aan. Ander van Herzberg se
landgenote, soos Anna Enquist (2000a:57), skep in “Vanuit de keuken” ’n liriese
subjek wat in ’n gesprek met haar huiswerkster aan die kombuistafel opnuut
bewus gemaak word van ’n vrou se krag; terwyl ook Marjoleine de Vos (2000:14)
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in “Kooklust” die kombuis as lokus benut wanneer sy die voorbereiding van ’n
maaltyd met erotiese ondertone laai. Op haar beurt beklemtoon Antjie Krog
(1981:39) in “hoe en waarmee oorleef mens dit” haar verset teen die stereotiepe
huisvrourol (die kombuis staan ook hier sentraal) wat by implikasie die
beoefening van haar digterskap belemmer. In verse soos “Aanzoek” (2002b:10),
waar nog ’n Noord-Nederlandse digter, Anneke Brassinga, die huis met die eie
liggaam verbind, verkry die gegewe wel meerdere dimensies; soos eweneens
gebeur wanneer Sheila Cussons (1978:17, 30, 47) die kombuis binne ’n ruimer
tyds- en ervaringsverband plaas.
D’haen se gedig besit egter ’n besondere trefkrag weens die inkantatiewe inslag,
geskakeerdheid en omvang daarvan. Haar eiesinnige aanwending van die
kontemporêre en klassieke, die verbinding van die verhewene en die banale, en
die ligvoetige hantering van die vaste versvorm dui daarop dat sy uit die
staanspoor ’n postmoderne inslag in haar werk geopenbaar het – die term
postmodernis avant la lettre sou trouens op D’haen van toepassing gemaak kon
word, aangesien die betrokke kenmerke ook opval in gedigte wat sy reeds voor
die sestigerjare geskryf het. Daarby dra haar gebruik van argaïese woorde en
spelwyses in ’n eietydse gedig by tot die effek van vermenging en ironisering wat
as tipies postmoderne werkwyses beskou word. Hierin was sy ’n literêre voorloper
wat haar as mens en digter bevry het van gebruike en verwagtinge wat met
vrouedigters geassosieer is.

Die liggaamlike by D’haen
D’haen se werk is deurdrenk van eros, en daar is al selfs daarna verwys as
literêre pornografie (Schyns 1995:16-17). Dit is poësie wat telkens inspeel op
vlees en liggaam, kopulasie, aarde, vrugbaarheid, groei en moederskap. Die
erotiese element was reeds vroeg in D’haen se werk teenwoordig en in hierdie
opsig het sy die ander “bevryde” vrouedigters vooruitgeloop. Daar word
byvoorbeeld beweer dat dit as gevolg van die erotiese lading van haar gedigte
was dat haar eerste bundel nie in die handel beskikbaar gekom het nie (Middag
1992). Die doodstema, of thanatos, wat op plekke by D’haen se hantering van die
erotiek aansluit en ’n ander belangrike motief in haar werk vorm, word hier buite
rekening gelaat omdat dit nie noodwendig by die vernuwende aspekte van haar
oeuvre aansluit nie.
Van Deel (1990) noem D’haen “de meest seksuele dichteres die ik ken”. Hy
vervolg: “Zij gaat ver, veel verder nog dan sommige mannelijke collega’s”,
waarby hy die gedig “Instrumentarium” (D’haen 1989:17) ter stawing aanhaal. In
hierdie opsig is D’haen ook ’n voorbeeld van die bevryde vrouedigter as iemand
wat haar nie langer hou aan die norme van ingetoënheid en swye omtrent
seksualiteit wat voorheen op die vroulike geslag en haar kuns van toepassing
gemaak is, en inderdaad van haar verwag is, nie. “Misschien verwacht men van
een vrouw meer reserve dan van een man; dat is dan weer door zovele sociale
regels bepaald. Ikzelf heb er geen last van gehad,” sê D’haen in ’n onderhoud
met Van Soest (1992). Dit is ’n aanduiding dat die poësieteks aan betekenis wen
as die interpretasie binne die konteks van tyd, plek en omstandighede gemaak
word, soos Eaton (1988) ten opsigte van alle kunsobjekte argumenteer. D’haen
se uitgesprokenheid omtrent die seksualiteit van vroue sou kwalik as ’n
vernuwende element ervaar word sonder lesers se bewustheid van die konteks
van die tyd waarbinne die gedigte geskryf is. Enersyds kan haar heel vroeë
gedigte as reaksionêr beskou word, gesien teen die konserwatiewe Vlaamse
agtergrond waarin sy opgevoed is. Andersyds sou haar werk wat sedert die
sewentigerjare gepubliseer is, uit ’n literêr-sosiologiese hoek geïnterpreteer kon
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word as in pas met en konstituerend van die seksuele revolusie en die
vrouebevryding sedert die tweede feministiese golf.
Soos Maria van Daalen en Elly de Waard in Nederland, en Antjie Krog en Joan
Hambidge in Suid-Afrika, maak D'haen ruim gebruik van sogenaamde
taboewoorde en -beelde om seksualiteit breedvoerig in haar gedigte te omskryf.
Dit is nog ’n teken van die mate waarin die transformasie van vroue oor minstens
die afgelope vyftig jaar met hul groter vrymoedigheid ten opsigte van seksuele
behoeftes, voorkeure en die artikulering daarvan ook in die digkuns neerslag
gevind het. Pierre Bourdieu (1992, 1994) se tese aangaande die verweefdheid
van samelewingspatrone en die literatuur word hierdeur geïllustreer, aangesien
die sogenaamde seksualisering van die samelewing oor die afgelope halfeeu met
’n groter openheid in die kunste gepaard gegaan het. Nietemin beskryf D’haen die
uitlewing van vroulike seksualiteit, en selfs die gegewe van ’n verkragting, nie by
wyse van eietydse besonderhede nie, maar in terme van die ondervindinge van
Leda, Parsiphae, Danae en ander figure uit die mitologie, soos in “Erotologie” in
die bundel Mirages (D’haen 1989:43).
Tussen die taal en die gedig bestaan daar by D’haen ’n liefdesverhouding wat
byna vleeslik genoem kan word. Haar outobiografiese werk laat blyk dat die
ontdekking van die liggaam en die poëzie vir haar saamval (Groenewegen 2003).
Beide Brems (1981:92) en Van Deel (1990) vergelyk D’haen se werk met dié van
Vondel wat “lust tot poëzij” beskryf as “een zinnelijke, geslachtelijke omgang met
de taal”. By hierdie digters word die woord inderdaad vlees. In ’n brief aan Paul
Claes sê D’haen:
Wij
schrijven
gedichten,
omdat
we
in
gedichten
dezelfde
liefdesverenigingen kunnen bewerken als met ons lichaam: paringen van
klanken, versmeltingen, verleidingen, distanties en hevige toenaderingen
van syntaxes, onderwerpingen en beheersingen van casussen,
ornamenten en exhibities, geheime uitstallingen van verboden objecten,
terughouding en overgave, castraties en deliria. (Claes 1986:40)
D’haen se uitsprake oor die seksualiteit van die taal sluit aan by die prominente
posisie wat tans in die feministiese literatuurkritiek toegeken word aan die rol van
liggaamlikheid in die literêre teks, onder andere deur teoretici soos Cixous,
Kristeva en Irigaray (Tong 1998:199–206), asook deur Butler (1993) in haar
werk met die veelseggende titel Bodies that matter. On the discursive limits of
“sex”.

Erotiek, mistiek en die motief van die roos
By D’haen word die erotiek ’n deurgang na ’n mistieke ervaring wat kulmineer in
ekstase waar die (vroulike) liggaam een word met die goddelike en saamval met
die woord, taal, of gedig. Dit was ook die kernelement in die werk van die
Middeleeuse mistikus Hadewych. Die geskakeerdheid van die opgaan in die fisieke
liggaam, die mistieke eenwording met God en die kosmos, en met die gedig as
sodanig, verleen aan hierdie poësie ’n besondere rykheid.
D’haen skryf in ’n gans ander idioom as die “taal van die vader” wat volgens die
feministiese literatuurteorie gekenmerk word deur gevestigde, paternalistiesgeoriënteerde sintaksis en woordgebruik. Dit geld ten opsigte van die wyse
waarop die digter op ’n eiesinnige wyse met taal omgaan wanneer sy haar verse
in ’n mistieke sfeer inbed, en verwys onder andere na die onvoltooide aard van
die tekstuele tekens, die gebruik van vrye assosiasie en taaleksperimentering.
Hierin vertoon haar werk kenmerke van wat Cixous (1986:72-91) die tipies
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vroulike skryfwyse of écriture féminine noem – ’n taal wat voortvloei uit die
liggaam van die vrou: direk, sonder intervensie of bemiddeling van kodes,
konvensies en taaltekens wat van buite opgedring word. Volgens Cixous
(1986:77) lyk dit of hierdie tipe poësie oënskynlik nie in ink geskryf word nie,
maar “in die liggaamsappe” van melk, bloed, sweet en water wat dui op stroming
en eksesse (1986:87). Die opborrelende woordvloed maak rasionele verbindinge
moeilik: sowel die struktuur as die inhoud van hierdie soort gedig lyk soms
duister en semanties onsamehangend, sodat die betekenistoekenning dikwels aan
die leser oorgelaat word. Dit geld ook vir die manier waarop D’haen die
roosmotief in haar poësie aanwend.

Die roosmotief in die poësie
Die roos funksioneer binne die literêre tradisie as ’n bekende poëtiese beeld, in so
’n mate dat die gebruik daarvan by ’n mindere digter maklik literêr verouderd kan
aandoen. As simbool word die roos in die algemeen verbind met vroulikheid,
sagtheid, broosheid, geheimenis, verganklikheid en die romantiese liefde (Cirlot
1982), terwyl die oopgaan van die roosknop soms as tekenend beskou word van
’n skeppingshandeling wat sigself manifesteer in energie wat vanaf die sentrum
na die buitekant beweeg. Die ontluikende roos is dus tegelyk ’n simbool van die
energie van die son, lewe en liefde (Fontana 1993:104, 147). Daar word dikwels
na die vrouemond as “roos” verwys, wat by wyse van assosiasie ook meermale
van toepassing gemaak word op die geslagsorgaan. Die ikoniese ooreenkoms
tussen die vorm (en meestal die kleur) van die roos as blom en die labia van die
vroulike geslagsdeel behoef nie verdere verduideliking nie. Ook refereer die
broosheid van die roos aan die kwesbaarheid van die lippe of mond van die
geslag.
Claes (1986:34-9) wys daarop dat die woord “roos” al in die vyfde eeu voor
Christus deur Pherecrates vir die vroulike geslagsdeel gebruik is, en ook dikwels
deur Sappho; dat Rilke en Yeats dit later as simbool vir die poësie gebruik het; en
dat Dante se volmaakte Hemelse Roos gevorm is deur die verstrengelde liggame
van die geluksaliges. Die roos, sê Claes (1986:38), gee haarself orgasties oor aan
die al, en verkry daardeur ’n kommunikatiewe funksie.
Dit is betekenisvol dat die roosmotief dikwels deur vrouedigters gebruik word – ’n
onderwerp wat sigself tot ’n afsonderlike studie leen, ook ten opsigte van die
lesbiese poësie. Roos is een bloem is die titel van ’n bundel deur die NoordNederlandse digter Pem Sluijter (1997), terwyl “Roos” as openingsgedig dien in
Elektron, muon, tau, ’n bundel van haar landgenoot Maria van Daalen (2000:7).
Anneke Brassinga se verwysing na “binnenste rodelippen rillend” in Timiditeiten
(2003:39) sluit ten opsigte van die metaforiek hierby aan, terwyl die
verganklikheidsaspek in “Roosje’s oratie” (Brassinga 2003:69) deur 'n bejaarde
vrouefiguur (met foto) vergestalt word.

Die roosmotief by D’haen
D’haen ontgin meermale die simbool van die roos en lê ’n verband tussen die
kelkblare van die roos, die lippe waardeur die taal – en dus die gedig – na buite
gestoot word, en die vroulike geslagsdeel, soos in D’haen se “prélude” en die
daaropvolgende “het gedicht” uit die afdeling “Roos”, en “O caro lactea” in Onyx
(1983:147, 124). Waar ’n digter soveel prominensie aan die “roos”-benaming gee
deur dit beide as ’n gedig- en afdelingstitel te gebruik, ontstaan die vermoede dat
dié oorbekende motief in die digkuns op een of ander wyse ontyk gaan word.
D’haen laat inderdaad veelvuldige betekenisse of konnotasies van die woord
versmelt, en genereer deur ’n proses van transformasie selfs nuwe betekenisse.
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In “prélude” word die roos vererend aangespreek as “(s)chaamte van zoovele
vouwen”, waar vouwen ook met die woord vrouwen resoneer. Die
dubbelsinnigheid van “schaamte” val op en die woordkeuse is in ooreenstemming
met D’haen se voorliefde vir verhewe en Bybelse taal. In hierdie geval word dit
aangewend vir ’n poëtiese (en binne die huidige konteks ’n ietwat ironiserende)
verwysing na die vroulike geslagsdeel. Die blos van die roos en die ontplooiing
daarvan, tot by die ontbloting van die hart, word met die “nacht” en die
“kamerdeur” in verband gebring, wat in die nabyheid van die woord
“hartstochtlijkheid” dien om die verband met die liefdespel te versterk. Die
spreker staan in ’n erotiese verhouding tot die woord as roos, en die roos as
woord. Sy toon ’n intense verlange na die uiting van die woord: “al het
verborgene wil ek uiten, uiten” in strofe 4. Die uitgesproke drang na die
artikulering van ’n verborge gedig wat in haar sluimer, verkry die heftigheid van
’n obsessionele seksuele behoefte.
Die konsep van die “lippen” word benadruk deurdat dit vier maal in die loop van
die “prélude” herhaal word. Die blare van die roosknop, die menslike lippe en die
labia van die geslag word op die voorgrond gestel en met mekaar verweef. Die
slotkwatryn lui:
Orgasme o roos binnen zoovele lippen
verborgen betooverd tot zooveel droom
van zoovele oogleden slapend geloken
met tranen bepareld hun zachtste zoom.
Dit vorm ’n voorspel tot die tweede deel van “Roos” (“het gedicht”), met as
openingstrofe:
Orgasme o roos binnen zoovele lippen
door zoovele kelen verzwegen kreet
Eén woord
altijd al onhoorbaar te lezen, labialen
vloeiend van uw petalen boord.
In die eerste strofe van “Roos” gebruik die digter die woord “labialen” in die
dubbelbetekenis van sowel “lippe” as klanke wat deur die lippe gevorm word. Die
spraakaspek word hier belangrik en wys uit na die vleeswording van die woord
wat reeds in “prélude” aangeraak is. Wanneer geluid (“het gedicht”) gebore word,
kom ook die woord van die gedig tot stand: “geluid uit uw volstrekte stilte/ tong,
tanden, strot en longen”. Die spreker (as digtende instansie) beleef die ekstase
van die skeppende woord: “… o roode ronde/ welt juichen op nooit meer te
stelpen”, soos voortgesit in “ademt” en “trillend”. Die woord is tegelyk wond,
vleeslike liggaam, energie, orgastiese bron, blom en gedig. Hier besing D’haen
die vroulike geslag “in alle openheid”. Dit is asof die spreker naak, en nog
skokkender, “genietend van haar naaktheid voor het altaar staat,” sê
Groenewegen (2003:645-7), en wys daarop dat Lucebert ook die term
“lichamelijke taal” vir sy poësie gebruik het.
Ook ander gedigte van D’haen wat aansluit by die tema van roos en die erotiek,
soos “O caro lactea” (1983:124) – met as openingsreël: “Rose is a rose is a rose
…”, wat in ’n meer uitgebreide vorm in die slotstrofe herhaal word – bevestig haar
preokkupasie met die roosbeeld en die betekenismoontlikhede wat daarin
opgesluit lê. Weer noem sy pertinent die lippe reuk, rande en vlees. Dit staan
egter as blom verhewe bo die mens, want hoewel die roos stoflik en vleeslik is,
ontbreek daarby die “bloedwarm binnenbuiksch gedarmte en zonder ‘t bitter/
sterfzweet, aders en gebeente …”. Die roos is hier die essensie van onaangetaste
skoonheid en die volmaakte kunswerk, en die digter versterk haar bewondering
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hiervoor deur die gebruik van intertekste: sy kombineer O caro lactea van
Bernardus Morlanensis uit die twaalfde eeu met die woorde van Gertrude Stein,
“A rose is a rose …”. Laasgenoemde is ’n aanhaling uit Stein se “Sacred Emily”,
volgens die aantekeninge van D’haen. Ook Rilke word betrek na aanleiding van
die roosgedig wat op sy graf by Raron Wallis (Switserland) aangebring is (D’haen
1983:167).
Waar die aardse, kreatiewe en mistieke elemente gekombineer word, hanteer
D’haen van die mees komplekse idees waarmee ’n digter kan werk, en dit sou die
element van verwondering en vervoering in dié mistieke gedig skaad indien die
digter sou toegewings maak ter wille van duidelikheid, herkenbaarheid of
eenvoud. Vanweë die stof wat ontgin word, en om vorm en inhoud te laat sluit,
durf hierdie tipe vers dus nie anders as om ’n hoë mate van kompleksiteit te
handhaaf nie – en tog is dit moontlik om deur die aandagtige en herhaalde lees
van die gedig die betekenislae te sien ontvou.
D’haen voldoen hier reeds aan die verwagting wat Cixous (1986) later aan
vrouedigters stou stel, naamlik om ’n eie taal te skep waarmee die oerervaring
geprojekteer of belig kan word sonder die tussenkoms van ’n (patriargaal)
geïnstitusionaliseerde simboliese orde wat per definisie ’n eie, innoverende
artikulering deur vroue sou uitsluit. Daarom is ’n gedig van hierdie aard op die
oog af duister – die taal, die denke en die beelde word immers nie op ’n
tradisionele wyse aangewend nie. Die leser moet gewillig wees om die taal- en
denkkonvensies saam met die digter te deurbreek, soos wat die poësie van die
Nederlandse Vijftigers dit ook van die lesende publiek geëis het.
In hierdie opsig sou ’n mens kon sê dat die manlike Vijftigers se werk ook
vroulike elemente bevat het, soos wat Cixous dit inderdaad herken in die werk
van James Joyce met sy bewussynstroomtegniek. Die terme “manlik” en “vroulik”
word hierdeur geproblematiseer, soos deur genderdiskussies in die algemeen, en
as sodanig deur Cixous aangespreek waar sy voorstel dat ander terme hiervoor
gevind sal moet word.
In die slotstrofe van “het gedicht” verwys D’haen (1983:149-50) na die liggaam
wat steeds “opener” word en “ademt”. Octavio Paz (1994:11) sien
ooreenkomstiglik die erotiek as “een soort lichaamspoëzie”, en die maak van
poësie as “een verbale erotiek” waarby hy gedigte met die asemstote van die siel
vergelyk.
D’haen se poësie oor die roos herinner aan die Franse feministe se aandrang
daarop dat vroue hul eie ervaringe moet “oopskryf”, of “uitskryf”, of hulself as
vroue in hul tekste moet “inskryf”. Veral die bydrae van Luce Irigaray (1977) in
This sex which is not one (in Warhol en Herndl 1997:363-9) is hierby van
besondere belang. Irigaray verwerp onder meer die “pen” as vanselfsprekende en
enigste simbool van die skryfinstrument en die skrywende instansie, omdat dit
die fallogosentriese wêreld en lewensinstelling voortsit. Waar Cixous die metafore
van die liggaamsvloeistowwe (“she writes in white ink”, in Warhol en Herndl
1997:344) voorstel as nuwe geslagsmetafore wat die vroulike ervaring
prioritiseer, betoog Irigaray (Warhol en Herndl 1997:427-28) dat die “lippe” van
sowel die vroulike mond as dié van die geslagsorgane (wat vir haar oor die hele
liggaam voorkom) as simbole van die skrywende persona benut moet word. Die
“falliese blik”, en daarmee die sentrum van mag en die skeppende vermoë, is dus
nie beperk tot die ervaring van ’n enkele (en manlike) orgaan nie, en behoort nie
alleen in terme daarvan gemetaforiseer te word nie. Die nosie van die “penis as
pen” (Ostriker 1987:3) word daardeur gedekonstrueer.
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Die konsep van die vrou as “mond” sluit aan by die vrou as skrywende subjek, in
soverre dit wat deur die mond geproduseer word, dit wil sê die stem, woord of
lied, met die digkuns gelykgestel word. Binne D’haen se onderskeie paradigmas
van die digter as skeppende, lewegewende krag en die mond (en die geslagsdeel)
as lokus van die handeling, verbaas dit nie dat die idee van lippe tot in die fynste
besonderhede ontgin word nie. Dit is via die lippe dat die skeppende asem vloei;
ook is dit die lippe wat grootliks verantwoordelik is vir die vorming van klank en
die artikulering van die woord. In The vagina monologues (Ensler 2001) word die
gedagte van gesprek deur lippe van die geslag verder gevoer. Die mond en die
lippe is ook die plek waar die kus van minnaars voltrek en die liefdeswoorde
uitgespreek word; daarby is dit die labia van die vrou wat die weg tot seksuele
penetrasie bewaar of open, en lei na die lokus van konsepsie. Ewe belangrik is die
feit dat die lippe van die vroulike vulvae die rand en eindpunt van die
geboortekanaal vorm, dit wil sê die weg waarlangs deur die proses van
geskapenheid volvoer word. Irigaray (in Warhol en Herndl 1997:363) wys daarop
dat die lippe gedurig met mekaar in aanraking en in gesprek is: “she touches
herself in and of herself without any need for mediation […] all the time, and
moreover no one can forbid her to do so, for her genitals are formed of two lips in
continuous contact.” Crous (2003:2, 3) merk op dat die skryfproses deur onder
andere Breytenbach en Krog as ’n outoërotiese handeling beskou word, en dit is
’n lesing wat ook in die geval van D’haen geldig is, en waarby die poësie van
Maria van Daalen sterk aansluit – veral ook deur die inkorporering van die
mistieke element. Belangrik by albei hierdie laasgenoemde digters is dat die
moontlikhede van die erotiek en die skryfaksie saam ontgin word, maar dit is
D’haen se werk wat ’n intense bewustheid van die dubbele lipfunksie vertoon.
Verder verbind die digter die lippe met die broosheid en die wasdom van die roos,
en betrek sy so die die gedig as kunswerk – ’n produk van inspirasie en
volvoering, maar vervlietend en uniek.
Soos voorheen genoem, is die eksplisiete uitbeelding van die erotiek een van die
opvallende wyses waarop die grense van die poësie van vroue oor die afgelope
vyftig jaar in Vlaandere, en ook elders in die wêreld, verskuif is. Volgens die
norme van die begin van die twintigste eeu en vroeër sou dit vir vrouedigters
hoogs onvanpas gewees het om die liggaamlikheid en seksuele ervaring in soveel
besonderhede te beskryf. In hierdie opsig sluit die feministiese denke en die
emansipasie van vroue, ook rakende hul aanvaarding van hul eie seksualiteit en
die beklemtoning van seksuele openheid, aan by die postmoderne denke en
werkwyse ten opsigte van die oorskryding van grense.
By D’haen kom daar egter ’n metafisiese dimensie by, moontlik die teken van ’n
teruggryp na uitdrukkingsmoontlikhede van spiritualiteit, aangesien die
tradisionele Christelike geloof, onder die invloed van sekularisasie, oor die
afgelope dekades selde in die digkuns (soos in die kanon opgeneem) uitgebeeld
word. Tradisioneel was religieuse verse tipies van die vrouedigkuns, soos in die
geval van Hadewych en Zuster Bertken tydens die Middeleeue, tot en met die
populêre poësie van die Nederlandse digters Hélène Swarth en Nel Benschop in
die twintigste eeu. Nogtans word daar deur D’haen, ooreenkomstig die
Middeleeuse mistiek, van die simboliek van die Christendom (soos bloed en die
offer) gebruik gemaak om die mistieke ervaring te beskryf. Die werk van Sheila
Cussons vorm hiervan die Afrikaanstalige teenhanger.
Die slotgedig van Onyx, en een van die nuwere toevoegings tot dié bundel, is
“Theater Ledikant” (D’haen 1983:153-4). Die gedig sentreer rondom die
huweliksbed waar “twee naakte actanten” betrokke is in ’n ritueel wat om die
beurt ’n geveg, dans, maaltyd, jagtoneel en smeeproses voorstel. Al hierdie
metafore kulmineer in ’n seksuele hoogtepunt wanneer “(g)eboorteschreeuw en
doodskreet” gesamentlik deur die “dubbel naakt” geslaak word. Dit herinner weer
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aan die volvoering tot ’n ekstatiese moment in die voorafgenoemde gedigte. Hier
is die ledekant strategies deur die digter as ruimte gekies en as titel benut: die
bed van die geliefdes word simbolies voorgestel as ’n teatrale ruimte waar alle
aktwiteite van die mensdom hul oorsprong het.

Enkele latere bundels van Christine D’haen
Mirages (1989)
In aansluiting by die voorgaande bespreking keer ek terug na “Erotologie”, uit
Mirages (D’haen 1989:43). Dié bundel, met sy verskeidenheid gedigte oor
skilderye, die mitologiese en die kosmologiese, word as ’n hoogtepunt beskou.
Die gedig bevat ’n reeks uitbeeldings van seksualiteit waardeur die geweld teen
vroue in terme van klassieke verhale omgedig word, gevolg deur ’n milder
uitbeelding. Dit is tipies van D’haen dat sy in die literatuur van antieke tye
inspirasie vind vir die algemene of eietydse. Die kenmerkende eksplisiete taal en
beelde van D’haen kry in hierdie gedig nie alleen gestalte in die verhaal van Leda
nie, maar ook in dié van Pasiphae (“de dijen opgespalkt boven de opening/ waar
haar het dolle dier doorboorde met zijn roede”) en Danae (“de knieën open […]
die stootte in 't niet de kreet van haar genot”). Die verhaal van Io word in die
vierde strofe uitgedruk as “… overrompelend klom/ haar in de romp en zwol hij”,
terwyl die ontmoeting tussen Callisto en Artemis soos volg beskryf word: “die
vlocht haar benen rond de hare, vlijde strak/ haar borsten op haar borst, en
drukte zacht/ binnen in haar een zwellend warm geslacht”. D’haen beeld hier
teenstellende situasies ten opsigte van kopulasie uit. Sy wend aanvanklik sterk
taal aan waar die omgang tussen die geslagte ru voorgestel word, terwyl ’n
merkbaar vloeiender, sagter woordgebruik voorkom in die samekoms van Callisto
en Artemis. Hiermee stel sy moontlik ’n ruwe heteroseksualiteit, soos uitgebeeld
in die eerste vier strofes, teenoor ’n milder verkeer tussen biseksuele of
homoseksuele (“een meisje lijkend, Artemis; die vlocht/ haar benen rond de hare,
vlijde strak/ haar borsten op haar borst …”).
’n Ongewoon kort vers van D’haen, “Octet” uit dieselfde bundel (1989:19), lui:
De kreet weerklonk, de steile stem
van `t paar de felle klem
van haar en hem
van haar met haar in hem
van hem in haar met hem
van hem in haar met haar in hem.

Merencolie (1992)
Die bundeltitel Merencolie (D’haen 1992) wys uit na ’n woord uit ’n ballade van
Charles d’Orléans, wat “melancholie” beteken (Van der Paardt 1995). Dit sinspeel
hier op die menslike tekort en verganklikheid, en die noodsaak van berustende
aanvaarding. Die vrye ritme en eiesinnige sintaksis van die gedigte is tipies van
hierdie bundel en in ooreenstemming met die geheimenis van die menslike
bestaan. In “Raadsel” (D'haen 1992:24) tematiseer die digter die raaisel van
geslagtelikheid, te wete die “een” en die “ander” waar mens en mens “bereden”
en geëet word. Daar is in die liefde tussen man en vrou ’n vreemde kombinasie
van beginsels, naamlik “klacht” en “vlucht”, en tog word hulle saam in ’n matriks
van begrip en eenwording gegiet. Die man word in hierdie vers, anders as in die
Bybelse Genesis-verhaal, uit die ribbebeen van die vrou geskape. Hierdeur word
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die vrou as subjek voorgestel, wat gelees kan word as ’n bewuste ondermyning,
of minstens ’n nuansering, van die groot (fallogosentriese) verhaal waarvolgens
die man as die eerste, die norm of beginsel beskou is, en die vrou uit hom
geneem word as die tweede, die sekondêre, of die Ander. D’haen se presentasie
van die vrou is hier in pas met die emansipatoriese denke, maar reflekteer nie
noodwendig die werklike posisie van hedendaagse vroue (of die instelling teenoor
mans) in die algemeen nie. Die enigma van die man-vrou-relasie word ook in
“Sfinks” (D’haen 1992:19) aangespreek in terme van die onopgeloste “hij/zij”problematiek wat weer in “Raadsel” ter sprake gebring word.
Die mitiese en klassieke verwysingswêreld bly deurgaans deel van D’haen se
werk, en toon in die verwerking hiervan sekere parallelle met die oeuvre van Ida
Gerhardt, en in ’n mindere mate met dié van die veel toegankliker Vasalis,
hoewel ’n nadere studie van dié Noord-Nederlandse digteresse sou aantoon hoe
dit by hulle totaal anders beslag kry. D’haen se eroties gelade “Drie
mythologische sonnetten” (1992:17-19) is nie ontdaan van lugtige, selfs
humoristiese, ondertone nie. Terselfdertyd betrek die digter die eietydse
leefwêreld in “Het” (1992:27), waar “Holiday Inn” gejukstaponeer word met
sowel ’n Bybelse aanhaling as motto as ’n verwysing na “Het Al […] eeuwig met
een begin”, terwyl “auto’s in regen” in die gedig “Hier” (1992:28) eweneens ’n
moderne wêreld te midde van ’n kosmiese bewussyn oproep.
Die verse in hierdie bundel is minder verhewe en gedrae, asook korter, en maak
ten spyte van die ongewone sintaksis nie so ’n hermetiese indruk nie –
waarskynlik die rede waarom D’haen se gebruiklike verklarende notas hier
ontbreek. Nogtans word ’n sekere maniëristiese vormgewing en klankbewustheid
volgehou, sodat D’haen se poësie steeds in teenstelling staan tot die gestroopte,
kariger of minimalistiese werk van ander digters van die laat twintigste eeu en
daarna.

Morgane (1995),
meditatio (1998b)

Bérénice

(1998a)

en

Dodecaëder/Dantis

In Morgane (D’haen 1995) vind daar in die slotafdeling “Psychomania” met sy
nege neuvains ’n intertekstuele gesprek plaas tussen D’haen se gedigte en
kunswerke van Michaelangelo, onder andere sy Pietà-beeld in Rome (D’haen
1995:39) wat volgens ’n nota van die digter die volmaakte geluk tussen moeder
en seun vergestalt (D’haen 1995:53). Hierdie spesifieke kunswerk word deur
vrouedigters op verskillende wyses geïnterpreteer en tot gedigte omvorm, soos
ook in Elisabeth Eybers se gedig “Pietà” (Eybers 1995:200). D’haen skram nooit
daarvan weg om aan die moederrol prominensie te verleen nie, hoewel sy later in
haar lewe aan Cornet (2000:8) noem dat sy retrospektief besef dat sy nie werklik
geskik was om kinders te hê nie, en dit besonder moeilik gevind het om studie, ’n
huwelik, skryfwerk en kinderversorging te kombineer.
In Morgane val ook die vindingryke klankspel op in ’n gedig soos “Woord en
wereld” (D’haen 1995:16), waar die skoonheid van ’n naam klaarblyklik die
aanleiding tot die gedig gevorm het. Die vers illustreer hoe die verbande tussen
beeld en klank wat in die omgangstaal voorkom, deur die woordkunstenaar
herken, uitgelig en gestileer word. D’haen se aantekeninge bevat ’n verwysing na
die woorde van Mallarmé oor die feitelikheid en realiteit wat in die poësie
ondergeskik is aan taal- en verswette (D’haen 1995:49).
In 1998 verskyn Bérénice (D’haen 1998a) en Dodecaëder/Dantis meditatio
(1998b). Laasgenoemde is ’n tweeluik waarvan die eerste, met sy matematiese
struktuur, ’n poëtiese kommentaar vorm op twaalf kunswerke, en volgens
Demets (2003) vermeng is met outobiografiese skerwe. Dantis meditatio speel in
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op Dante se Goddelike Komedie en die heldemoed van die mens, en meer
spesifiek dié van vroue. In ’n prelude tot haar meditasie oor Dante skryf D’haen:
“Ik onderneem die neerwaarts-opwaartsreis/ verdwaald, al ben ik oud, in kwaad,
onwijs,/ een vrouw.”

Mirabilia (2004)
Kort ná die verskyning van die versamelbundel Miroirs (D’haen 2002) volg die
enkelbundel Mirabilia (D’haen 2004a). In laasgenoemde word weer eens
oorvloediglik van klassieke intertekste gebruik gemaak, maar hierdie keer sonder
aantekeninge ter verheldering. Die verwysing na tweeslagtigheid val op, en uit ’n
aantal gedigte kom dit voor asof sy die tradisioneel manlike met ’n vroulike kant
verryk, of dit daardeur wil vervang. Die idee van eenlingskap staan hier sterker
as die gedagte aan ’n liefdes- of ander verhouding.
Die bundel open met die gedig “Mol” (D’haen 2004a:7) wat handel oor ’n
wyfiemol en word ingelei deur die reëls: “Welk lot dwong haar zo ondergronds, zo
zonder/ gemaal in zoveel gangen, glanzend bont-/ bekleed …” Dit blyk dat die
mol vroulik is (“haar”), en arbeidsaam (“zij graaft …”,); ook is sy “bang” en
“weerloos”. Wanneer die “hij” aankom, rand sy hom aan en verban hom uit haar
huis. Sy moet self vir haar en haar kleintjies (“haar jong”) ’n veilige woonplek
uitgrawe. Dit is tekenend van die algemene posisie van hedendaagse vroue wat
as enkelouer en ook as broodwinner optree, en veelseggend dat hierdie gedig die
bundel open. In sekere opsigte is dit ’n programmatiese gedig, want in die res
van die bundel kom ’n liefdesrelasie met ’n man nie meer voor soos in vorige
bundels nie. Die mol vertoon aantreklik in haar blink pels (“glanzend bont-/
bekleed”), maar sy is ’n stryder, en vyandig opgestel teenoor die man. Ook is die
vrou, soos die mol, deur omstandighede in hierdie posisie in gedwing, waar sy op
metaforiese wyse in ondergrondse tonnels beweeg.
Die vers “Phoenix” in die afdeling “Fabula mundus” verwys na ’n “gewiekte
androgyn”, wat ’n gevlerkte, dubbelslagtige wese oproep, terwyl die
daaropvolgende “II Unicornus” open met die reël “Ik ben een”, en die spreker in
die slotreël weer melding maak van “mijn enkelheid groeit driewerf groot.” Die
indruk word dus geskep dat die man/vrou-dichotomie opgehef is, veral ook waar
“Angelus” na ’n “stralend tweegeslacht” verwys. In die gedig “De vrouwen van
Herakles” kom die woorde, “moederlijker man” voor, asook “Gods echtgenote”.
Een moontlike interpretasie is dat die spreker in die gedig na ’n geslagtelike
reoriëntasie verwys en op ’n lesbiese geslagsvoorkeur sinspeel.
Die tweede afdeling is afgestem op die goddelike skepping en die bowe-aardse,
en die afleiding word gemaak dat die digter in of deur die gestaltes van
geslagloosheid iets van die volmaakte of die volheid van eenvoud wil uitbeeld, en
dit stel teenoor die chaos en veelheid van die aarde. Daarom sluit die bundel ook
op ’n gepaste wyse af met ’n afdeling getiteld “De dichter”, waardeur die digter
skepping, digterskap en lewe verbind. In “Humilitas” (D’haen 2004a:55),
waarmee die afdeling open, dien die mitologiese Ariadne wat “haar garen trekt”
as metafoor vir die teks (en selfs die lewe as teks) wat geskryf of geweef word,
en vorm dit die fokus van die gedig. Die slotgedig, “Vita” (D’haen 2004a:60), met
die Latynse woord vir “lewe” as titel, bestaan uit ’n enumerasie van
onderskeidinge wat elk onvolmaak is en hul teendeel moet vind.

Innisfree (2007)
Innisfree is Christine D’haen (2007) se laaste digbundel. Hiervoor put sy
ruimskoots uit die wêreldliteratuur, en haar gedigte tree in gesprek met onder
meer Yeats, Pound, Joyce, Chaucer, Wordsworth, Donne en Dylan Thomas.
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Getrou aan die aard van haar poësie is die verse ryklik belaai met verwysings uit
die religie en die mitologie. In “De weg” word die Genesis-verhaal en Boeddha
deur ’n treffende spel met “licht” en “verlichting” versoen. Hoewel D’haen haar
oeuvre met hierdie bundel afsluit, is dit nie onmoontlik nie dat publikasies met ’n
keur uit haar werk of ongepubliseerde verse postuum mag verskyn.

Ten slotte
D’haen word op grond van verskeie faktore tot die beste in haar vak gereken. Sy
word ook uitgesonder in ’n artikel van Rob van Erkelens (1999:58-9) waarin hy
beweer dat groot digters nie meer hoofsaaklik tot die manlike geslag beperk is
nie, en dat vroue veral hul kennis en ervaring ten opsigte van die kommunikasie
via die liggaam eksploiteer om gedigte van ’n besondere gehalte te skryf. Hy
maak ook melding van vrouedigters se vermoë om die vereniging van die
spirituele verlange en die liggaamlike genot te verenig, en dit selfs met die taal te
verbind.
In teenstelling tot die groeiende omvang en gehalte in die digkuns van
Nederlandstalige vroue, toon my navorsing dat die ernstige poësiekritiek in
Vlaandere slegs op ’n geringe skaal deur vroue beoefen word, met Anne Marie
Musschoot en Elke Brems as die belangrikste eksponente daarvan. Ten opsigte
van persresensies berig Lievens, Demoor en Saeys (2004:117) in hul ondersoek:
“Opvallend is dat vrouwelijke recensenten in die Vlaamse dagbladpers een kleine
rol spelen.”
In antwoord op ’n vraag van Paul Claes aan D’haen oor wat sy as haar
belangrikste bydrae tot die Nederlandstalige poësie beskou, antwoord sy dat dit
die andersheid van haar werk is, sowel as haar vormbewussyn, maar daarby ook
die vroulike aspek van menswees, en die nuwe tematiek van ’n wêreldbeskouing
vanuit die optiek van vroue, wat na haar mening ’n nuwe en belangrike tema in
die Wes-Europese poësie verteenwoordig: “de wereld dicht en ver overzien door
de vrouw”, en by implikasie nie die stereotiepe vrou nie (Claes 2003:52).
Vir Brems (1981:92) lê die “lust tot poëzy” aan die basis van D’haen se oeuvre.
Self sê D’haen aan hom dat sy poësie as ambag beskou en dit inderdaad met
vreugde bedryf. Brems beskou hierdie digter iemand wat “dicht bij de aarde
staat, maar die tegelijk in staat is de culturele wereld in de zinnelijke te
integreren”. Hierin lê vir my die kern van D’haen se opstelling teenoor en gesprek
met die wêreld, en maak sy ’n tipe vrou kenbaar wat intellektueel hoogs
ontwikkeld is en kultureel bewus leef en dig, terwyl sy die sensualiteit van die
skepping en die liggaamlikheid daarmee versoen. Haar werk kan as bruisend van
lewe en verwondering bestempel word, en staan in dié opsig in kontras met die
dikwels sombere lewensvisie en angs van ’n ander veelbekroonde Vlaamse digter,
Miriam Van hee.
Christine D’haen se oeuvre lewer in verskeie opsigte ’n unieke bydrae tot die
polifonie van stemme waardeur die poësie van vroue, in sowel Nederlands as in
ander tale, oor die afgelope dekades gekenmerk word. Hoewel die digkuns van
vroue die vertrekpunt van hierdie artikel vorm, en ook Afrikaanse vrouedigters
tans ’n besonder sterk posisie in die kanon beklee, hoef die werk van D’haen nie
uitsluitlik met dié van hul vroulike eweknieë vergelyk te word nie. As die aandag
sou uitgaan na die gebruik van klassieke intertekste met erotiese toespelings, sou
’n vergelyking met die werk van haar landgenoot Hugo Claus as ’n vrugbare
studieonderwerp kon dien. Ook sou D’haen se hantering van die klassieke, ten
opsigte van die prominensie van vrouefigure en haar dikwels speelse aanslag,
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gestel kon word teenoor die poësie van manlike digters wat eweneens uit die
antieke geskiedenis put.
In sekere opsigte oorskadu D’haen se poësie dié van Nederlands- en
Afrikaanstalige digters. Haar bedrewe aanwending van intertekstualiteit is
volkome in pas met huidige tendense in die digkuns, terwyl sy die tradisie van
vormtug lewend hou. Haar barokstyl, gelade en intellektuele aanslag word deur ’n
lugtige en openhartige blik gerelativeer. Daarby is haar virtuose taalgebruik, die
reikwydte van haar verwysingsveld en die geslyptheid van haar verse uitsonderlik
binne haar taalgebied.
Waarskynlik vorm die ingewikkelde verwoording en verhewe tematiek van D’haen
se digkuns vir die algemene leser ’n belemmering, veral in ’n tyd waarin die
losser, vryer vers (en anekdotiese praatvers) se gewildheid toeneem. Haar verse
voldoen aan die formalistiese eis van self-referensialiteit en taal wat “vreemd
gemaak” word (Eagleton 2007:48-50), en bly daarom boeiend. D’haen se poësie
is in alle opsigte gevorderd en vra om sorgvuldig gelees en herlees te word,
anders as die oeuvres van meer toeganklike vrouedigters soos Miriam Van hee,
Lut de Block, Lucienne Stassaert, Jo Gisekin en Patricia Lasoen in Vlaandere, of
Anna Enquist, Judith Herzberg en Eva Gerlach in Nederland. Nietemin word
moontlike leesversperrings in D’haen se werk in ’n groot mate ondervang deur die
uitgebreide aantekeninge wat sy in die meeste gevalle verskaf. In ’n sekere sin is
haar werk dus elitisties, maar volgens die postmoderne neiging om
gemarginaliseerde vorme te bevoorreg, besonder relevant.
Terwyl Christine D’haen ’n prominente posisie in die literatuur van die Lae Lande
beklee, geniet haar werk nog nie besondere bekendheid in Suid-Afrika nie, en is
slegs enkele studies, soos dié van Abrahams (1997) en Bezuidenhout (2005), tot
dusver daaroor onderneem. Dit sou sinvol wees om die aard, omvang en gehalte
van hierdie skrywersfiguur se oeuvre wyer te ondersoek, moontlik by wyse van
vergelykende studies, en sodoende lesers se verwagtingshorison en kennis oor
die poësie te verbreed. Terselfdertyd sou verdere navorsing oor D’haen se
digterskap dien om wetenskapsbeoefening aan kulturele verryking te koppel, en
aan die uitbou van betrekkinge tussen die Afrikaans- en Nederlandssprekende
gemeenskappe.
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Eindnotas
1

Haar vroeëre bundel, Gedichten (D’haen 1951), sou nie in die handel beskikbaar
kom nie.
2

Ouranos (Lat. Uranus) is die Griekse woord vir “lug” of “hemele”, bekend as die
metgesel van Gaia of “Aarde”.
3

Die vers “Domus” van die Afrikaanse digter Marlise Joubert (1973:60) kom voor
in haar bundel met die gelyknamige titel. Die huisgegewe speel ook hierin ’n
belangrike rol.
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Verskille in nieverbale kognitiewe
vermoëns van eentalige teenoor
tweetalige meisies
Gert Kruger
Departement Sielkunde, Universiteit van Johannesburg

Abstract
The purpose of the study was to compare the nonverbal cognitive abilities of a
sample of monolingual versus bilingual girls (N = 52). The influence of
bilingualism on cognitive aspects such as creativity, analytical orientation,
cognitive style, sensitivity in communication, selective attention and
metalinguistic abilities was investigated. Monolingual (English) (N = 24) and
bilingual (German-English) (N = 28) right-handed girls between 11 and 13 years
were compared, using four non-verbal test batteries, namely a Creativity Battery
(three tests), a Cognitive Style Battery (three tests), a Perceptual Speed Battery
(four tests) and a Spatial Battery (three tests). Cattell’s Culture Fair Tests were
used to ascertain that the two groups had the same mean intelligence.
Statistically significant differences between the groups were found in the test
results of the Perceptual Speed Battery, favouring the monolingual children. All
three subtests of the Spatial Battery also showed statistically significant
differences between the groups, favouring the monolingual group. No differences
were found between the two groups regarding the Creativity and Cognitive Style
Batteries. The results are interpreted against the background of existing research
data and suggestions for future research are made.

Opsomming
Die doel van hierdie studie was om die nieverbale kognitiewe vaardighede van ’n
steekproef eentalige teenoor tweetalige meisies (N = 52) te vergelyk. Die invloed
van tweetaligheid op kognitiewe aspekte soos kreatiwiteit, analitiese oriëntasie,
kognitiewe styl, sensitiwiteit in kommunikasie, selektiewe aandag en
metalinguistiese vermoëns is daarom onder die loep geneem. Eentalige (Engels)
(N = 24) en tweetalige (Duits-Engels) (N = 28) regshandige meisies tussen die
ouderdomme van 11 en 13 jaar is vergelyk deur gebruik te maak van vier
nieverbale toetsbatterye, naamlik ’n Kreatiwiteit-battery (drie toetse), ’n
Kognitiewe Styl-battery (drie toetse), ’n Perseptuele Spoed-battery (vier toetse)
en ’n Ruimtelike Vaardighede-battery (vier toetse). Cattell se Kultuurbillike Toetse
is gebruik om te verseker dat die twee groepe dieselfde gemiddelde intelligensie
toon. Statisties beduidende verskille tussen die groepe is in die toetsresultate van
sowel die Perseptuele Spoed-battery as die Ruimtelike Battery gevind. In albei
gevalle het die eentalige groep beter presteer. Geen verskille is tussen die twee
groepe gevind met betrekking tot die Kreatiwiteit- en Kognitiewe Styl-batterye
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nie. Die resultate word teen die agtergrond van bestaande navorsingsdata
geïnterpreteer en voorstelle vir toekomstige navorsing word gemaak.

1. Inleiding
Navorsing oor tweetaligheid en kognitiewe ontwikkeling strek so ver terug as die
1920's. In hierdie vroeë studies is bevind dat tweetalige opvoeding ’n negatiewe
invloed op die kognitiewe ontwikkeling van die kind het (Baker 1988; Homel, Palij
en Aaronson 1987). Sedertdien is ’n verskeidenheid, dikwels teenstrydige,
navorsingsbevindinge gerapporteer. In 1962 het die navorsing van Lambert en
Peal byvoorbeeld die teendeel getoon, en dit het gelei tot belangstelling in die
presiese aard van hierdie bevinding wat kognitiewe bevoordeling suggereer
(Lambert 1977). In Suid-Afrika het Ianco-Worrall ook bevind dat tweetaligheid
sekere kognitiewe voordele vir kinders inhou (1972:1398). Meer onlangs is egter
gevind dat tweetaligheid moontlike negatiewe gevolge kan inhou, byvoorbeeld in
terme van beperkte leksikale ontwikkeling in beide tale en ’n geneigdheid tot
bevoordeling van een taal bo die ander. Hierdie bevoordeling kan daartoe lei dat
een taal meer geredelik beskikbaar is vir gebruik as ’n ander, byvoorbeeld in
terme van herroeping van woorde (Saville-Troike 2007:75).
Die debat oor die invloed van tweetaligheid op kognitiewe ontwikkeling duur
steeds voort (Bialystok 2006; Grosjean 2006) en tans word veral gefokus op die
verskillende wyses waarop tweetaliges kognitiewe take uitvoer (Saville-Troike
2007:94).
Ten spyte van die debat is navorsers dit wel eens dat tweetaligheid ’n invloed op
die ontwikkeling van die kind het. Verskillende studies het egter uiteenlopende
resultate opgelewer ten opsigte van die presiese invloed wat tweetaligheid op
hierdie aspekte het. Areas wat reeds geëien is, sluit intelligensie (Baker 2006;
Edwards 2006), kognitiewe funksionering (Butler en Hakuta 2006),
metalinguistiese bewustheid, taalvaardigheid (Baker 2006; Bialystok 2006),
kommunikasievaardighede (Baker 2006), akademiese prestasie (Baker 2006;
Genesee 2006) en sosiale identiteit (Bialystok 2001a) in.
Baker (1988) wys op ’n aantal aspekte van kognitiewe funksionering waar daar
verskille tussen eentalige en tweetalige kinders gevind is. Hier is veral divergente
denke van belang (Baker 2006), wat dui op die kind se vermoë om op ’n
kreatiewe, verbeeldingryke, ope, vrydenkende wyse te werk te gaan. Die verskil
in divergente denke tussen een- en tweetalige kinders is veral merkbaar op die
ouderdom van nege jaar. In hierdie verband wys Cummins en Swain (1987)
daarop dat wanneer bogenoemde positiewe kognitiewe vaardighede voorkom, dit
moontlik ’n aanduiding mag wees dat die kind ’n sekere vlak van ontwikkeling in
sy of haar tweede taal bereik het.
Hierdie resultaat is ook by jong volwassenes gevind. Kharkhurin (2008:234) het
Engelse en Engels-Russiese sielkundestudente vergelyk met behulp van die
Verkorte Torrance-toets vir Volwassenes en deurgaans gevind dat die tweetaliges
beter as die eentaliges presteer wat divergente denke betref . Die gebruik van ’n
mediaan-splitsing in hierdie studie is egter ’n tekortkoming wat die interpretasie
van die resultate kan beïnvloed (Whitley 2002:243). Kharkhurin (2007:179)
maan ook teen ’n algemene aanname dat tweetaliges meer kreatief as eentaliges
is deur daarop te wys dat tweetaliges in die werklike wêreld nie meer kreatiwiteit
as eentaliges vertoon nie.
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Baker (2006) noem ook ’n analitiese oriëntasie ten opsigte van taal as ’n
kognitiewe voordeel vir tweetalige kinders. Dit wil voorkom asof tweetaligheid
sekere voordele inhou ten opsigte van die wyse waarop taal met denke verband
hou. Ianco-Worrall (1972:1398) het in haar Suid-Afrikaanse studie die afleiding
gemaak dat tweetalige kinders ’n sekere fase van semantiese ontwikkeling twee
tot drie jaar voor eentalige kinders bereik. Tweetalige kinders word dus
metalinguisties bevoordeel deurdat hulle bewus is van die taal se vorme en
eienskappe en oor die vermoë beskik om klanke en betekenis op ’n vroeë
ouderdom van mekaar te onderskei (Baker 2006; Cummins en Swain 1987).
Verder blyk dit dat tweetaligheid die kind se kognitiewe sisteem verryk deur by te
dra tot konsepformasie en simboliese ontwikkeling. Hoër taalvaardigheid lei dus
tot beter kognitiewe vaardighede (Garratt en Kelly 2008:72).
Bialystok (2001b) kom in ’n oorsig oor meer resente navorsingstudies tot die
gevolgtrekking dat die tweetalige nie universeel beskik oor beter metalinguistiese
vaardighede nie, maar wel in daardie areas waar misleidende inligting voorkom,
byvoorbeeld in situasies waar meer as een moontlike verklaring hom voordoen.
Baker (2006) wys ook op verhoogde sensitiwiteit in kommunikasie by
tweetaliges. Ianco-Worrall (1972:1398) het aangedui dat tweetalige kinders meer
sensitiwiteit getoon het vir wenke wat aandui hoe ’n vraag gevorm en oorgedra
is. Dit wil voorkom asof tweetalige mense meer bewus is van watter taal gepas is
vir hul interpersoonlike kommunikasie, om sodoende inmenging van die twee tale
te voorkom en betyds wenke in te sien wat aandui watter taal meer gepas sou
wees. Tweetaliges toon egter laer verbale vloeiendheid in sekere take en stadiger
woordeskat-uitbreiding (Costa 2005:317). In ’n tydsverloop-analise het Luo, Luk
en Bialystok (2010:38) egter bevind dat verbale vloeiendheid nie verskil tussen
eentaliges en tweetaliges wanneer omvang van woordeskat tussen die groepe
eenders was nie, maar Baker (2006) wys daarop dat navorsing oor hierdie aspek
nog onvoldoende is.
Die kognitiewe styl van tweetalige persone verskil ook van dié van eentaliges. Hul
wyse van dink, veral met betrekking tot sorteer van inligting, geheue,
transformasies, konsepvorming en gebruik van inligting toon hoër spesialisering
as eentaliges s'n. Veral die kognitiewe styl van veld-afhanklikheid-onafhanklikheid
het aandag gekry. Alhoewel daar aanduidings is dat tweetaliges meer veldonafhanklikheid as eentaliges toon (Bialystok 2001a), het Johnson, Prior en
Artuso (2000:529) bevind dat ’n veld-afhanklike kognitiewe styl positief tot
tweedetaalvaardigheid bydra.
Die debat duur dus voort. Daarmee saam is die kwessie rakende veldafhanklikheid-onafhanklikheid ook meer kompleks, aangesien dit ook nóú verwant
is aan verskeie konstrukte, waaronder intelligensie.
Navorsing oor die verband tussen intelligensie en tweetaligheid toon wyd
uiteenlopende resultate en kan in drie kategorieë ingedeel word: studies wat
negatiewe effekte uitgelig het, dié wat positiewe effekte gevind het, en dié wat
neutrale effekte aangedui het. Studies met negatiewe resultate het veral die
langdurige en moontlik onomkeerbare afbrekende effek van tweetaligheid
aangetoon. Navorsing wat neutrale effekte gevind het, het slegs aangedui dat
tweetaligheid nie noodwendig ’n negatiewe óf positiewe effek het nie. Studies
waar positiewe uitkomste gevind is, het gedui op kognitiewe voordele vir die
tweetalige (Baker 2006; Bialystok 2001a). Volgens Baker (2006) neig studies oor
die effek van tweetaligheid op kognitiewe vaardighede egter om nie genoegsaam
te beheer vir die invloed van intelligensie nie. Dit is veral problematies aangesien
die moontlike kousale verband tussen intelligensie en tweetaligheid en die rigting
daarvan onseker is.
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Wat die skynbaar positiewe invloed van tweetaligheid betref, het Vygotsky (1986)
dit probeer verklaar deur te konstateer dat tweetaligheid die kind die vermoë gee
om sy of haar taal as een spesifieke sisteem tussen baie ander te sien. Die
verskynsels van die taal word dan in meer algemene kategorieë geplaas en dit lei
tot ’n verhoogde bewustheid van die taal se linguistiese prosesse.
Baker (1988) poneer drie hipoteses om die positiewe invloed van tweetaligheid te
verklaar. Hy stel voor dat tweetalige kinders blootgestel word aan ’n groter
verskeidenheid ervarings, aangesien hulle in twee tale en moontlik in twee
kulture funksioneer. Verder kan dit ook verklaar word in terme van ’n
oorskakelingsmeganisme; dit wil sê, die voortdurende oorskakeling van een taal
na ’n ander vereis meer buigsaamheid van denke. Laastens kan gepostuleer word
dat tweetalige kinders by ’n proses betrokke is waar hulle die twee tale gedurig
moet vergelyk en kontrasteer. As gevolg van die hoër eise wat hul
taalfunksionering stel, sal tweetalige kinders dus kognitief vinniger moet
ontwikkel.
Bialystok (2009) verskaf ’n oorsig oor die huidige stand van sake deur daarop te
wys dat navorsers dit tans eens is dat tweetaligheid linguistiese en kognitiewe
vaardigheid dwarsdeur die lewensloop beïnvloed. Linguisties wil dit blyk dat
tweetaliges oor ’n kleiner woordeskat beskik as eentaliges en stadiger reageer by
die herroeping van woorde. Wat kognitiewe vaardighede betref, toon tweetaliges
egter beter uitvoerende beheer en stadiger agteruitgang in uitvoerende beheer
tydens bejaardheid. Uitvoerende beheer verwys na neurologiese funksies, gesetel
in die prefrontale korteks, wat betrokke is by doelgerigte hoër-orde-redenering en
-beplanning. Navorsers is dit tans eens dat uitvoerende beheer ’n belangrike
aspek is ten opsigte waarvan verskille tussen eentaliges en tweetaliges voorkom
(Bialystok en Viswanathan 2009:494; Carlson en Meltzoff 2008:293). Hierdie
linguistiese en kognitiewe effekte tree in interaksie en kan ook geheue beïnvloed.
Daar is tans aanduidings dat tweetaliges swakker presteer as eentaliges op
geheuetake waar verbale herroeping die primêre aktiwiteit is.
Ongeag die moontlike voordele of nadele wat tweetaligheid kognitief kan inhou vir
’n kind, is die vraag egter waarom sulke verskille gevind word.
Dit word wyd aanvaar dat taalfunksies primêr gesetel is in die linkerhemisfeer
van die brein van regshandige persone (Baker 2006; Kolb en Whishaw 2003;
Paradis 2004). Hemisferiese spesialisering is egter nie eksklusief nie, dus kan een
hemisfeer sekere van die ander se primêre funksies verrig. Albert en Obler
(1978) het tot die gevolgtrekking gekom dat taal serebraal anders georganiseer
is by die tweetalige persoon as by die eentalige. Volgens Paradis (2004) vind
hierdie anderse organisering plaas veral wanneer die tweede taal informeel,
eerder as formeel, aangeleer word.
Die rol van die regterhemisfeer by tweedetaalverwerwing en –organisasie is egter
steeds onduidelik (Gernsbacher en Kaschak 2003; Paradis 2008). Teenstrydige
resultate word gereeld in die literatuur vermeld, maar volgens Hull en Vaid
(2007) het hul meta-analise van 66 hemisferiese-lateraliseringstudies getoon dat
taal bilateraal georganiseer is by tweetalige kinders wat albei tale voor die
ouderdom van ses jaar aangeleer het. In teenstelling daarmee toon tweetalige
kinders wat ’n tweede taal ná die ouderdom van ses jaar aangeleer het,
linkerhemisferiese spesialisering vir albei tale. Dit is egter belangrik om te noem
dat Paradis (2003) daarop wys dat 25 jaar se studies geen onomwonde bewyse
vir tweedetaal-lateralisering kon verskaf nie.
Om die invloed van tweetaligheid te ondersoek is ’n belangrike onderneming. Dit
het nie net implikasies vir tweetalige opvoeding nie, maar daar is ook, soos deur
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Bialystok (2009) genoem, implikasies vir die individu se ontwikkeling dwarsdeur
die lewensloop. Volgens Baker (2006), ’n voorstander van tweetalige opvoeding,
is die toepaslikheid van tweetalige opvoeding in Amerika ’n politieke kwessie
waaroor geen uitsluitsel gekry word nie. Baker is egter van mening dat tweetalige
opvoeding oor die algemeen ’n positiewe invloed op die kind sal hê. In SuidAfrika, waar meertaligheid algemeen voorkom, is dit belangrik om vas te stel of ’n
positiewe effek ook hier waarneembaar is.
Hierdie studie was ondersoekend van aard en het as doel gehad om ’n bydrae te
lewer ten opsigte van bestaande kennis oor die invloed van tweetaligheid op die
kognitiewe ontwikkeling van die kind, veral binne die Suid-Afrikaanse konteks.
Die studie het spesifiek gepoog om duidelikheid te kry rakende die moontlike
invloed wat tweetaligheid op die kind se nieverbale vermoëns mag hê. Die
navorsingsvraag is dus as volg gestel: Is daar verskille tussen die nieverbale
kognitiewe vermoëns van kreatiwiteit, perseptuele spoed, kognitiewe styl en
ruimtelike vaardighede van eentalige (Engelse) meisies en tweetalige (DuitsEngelse) meisies?

2. Metode van ondersoek
2.1 Deelnemers
Die populasie van die studie was 11- tot 13-jarige, regshandige, blanke, eentalige
(Engelse) en tweetalige (Duits-Engelse) meisies van ’n gegewe intellektuele vlak
in Suid-Afrika. Die steekproef het bestaan uit 52 deelnemers, van wie 24 meisies
in die Engelse groep en 28 meisies in die Duits-Engelse groep was. Die twee
groepe was ongelyk omdat ’n seleksie-instrument, Cattell se Kultuurbillike Toets,
gebruik is. Daar was ook differensiële attrisie met verloop van die studie,
byvoorbeeld as gevolg van die feit dat deelnemers wat tydens enige van die
toetssessies afwesig was, weens onvolledige inligting in die finale analises
uitgelaat moes word.
By die keuse van populasie moes ses moontlike steuringsveranderlikes in gedagte
gehou word:







sosio-ekonomiese omgewing
tweetaligheid
geslag
ouderdom
handigheid
intelligensie.

2.1.1 Sosio-ekonomiese omgewing
Die twee skole wat by die studie betrokke was, verteenwoordig naastenby
dieselfde sosio-ekonomiese omgewing. ’n Aanduiding van sosio-ekonomiese
omgewing is verkry uit ’n vergelyking van die twee skole se jaarlikse skoolgelde:
die gelde was soortgelyk en verteenwoordigend van ’n hoër sosio-ekonomiese
omgewing. Dit was belangrik om hierdie aspek te beheer, aangesien verskeie
vroeëre studies (byvoorbeeld Palij en Homel 1987) daarop gedui het dat die
invloed van tweetaligheid kan verskil na gelang van die omgewing waarin die kind
grootword. Cummins en Swain (1987) wys ook daarop dat kinders vanuit ’n hoër
sosio-ekonomiese omgewing meer baat vind by tweetaligheid as dié uit ’n laer
sosio-ekonomiese gebied.
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2.1.2 Tweetaligheid
Die twee groepe deelnemers in hierdie studie het voldoen aan Cummins en Swain
(1987) se definisie van tweetaligheid. Hulle definieer naamlik ’n persoon as
tweetalig as hy of sy oor die taalvermoëns van luister, lees, skryf en begrip van ’n
tweede taal beskik. Engelse kinders in Gauteng het min rede om vroeg Afrikaans
of ’n ander taal aan te leer. Alhoewel geen toetse gedoen is ten einde die Engelse
kinders se begrip van ’n ander taal vas te stel nie, het hul onderwyseres die
versekering gegee dat die kinders wel nie kwalifiseer as tweetalig soos deur
Cummins en Swain gedefinieer nie. Tydsbeperkings by die Engelse skool het dit
nie moontlik gemaak om hierdie aspek met elke kind individueel te bevestig nie.
Duitse kinders, daarenteen, word van vroeg af gedwing om ’n tweede taal,
meestal Engels, aan te leer, aangesien Duits nie amptelike taalstatus in SuidAfrika het nie. In gesprek met beide die kinders en hul onderwyseres is bevestig
dat die Duitse deelnemers wel tweetalig was volgens die definisie van Cummins
en Swain.
2.1.3 Geslag
Navorsers is dit eens dat tweetaliges ’n heterogene groep vorm, en daarom word
tweetaligheid vir navorsingsdoeleindes gereeld deur middel van selfrapportering
vasgestel (sien byvoorbeeld die studies van Garratt en Kelly 2008 en Luo, Luk en
Bialystok 2010).
2.1.4 Ouderdom
Die belangrikste taalontwikkeling vind tussen die ouderdomme van 8 en 13 jaar
plaas. Daarmee saam is daar ook eenstemmigheid dat meisies beter
taalontwikkeling as seuns van dieselfde ouderdomsgroep toon. Hierdie verskil
word toegeskryf aan meer aktivering in die neurolinguistiese areas van meisies
(Burman, Bitan en Booth 2008:1359). Ten einde dus ouderdom en geslag as
moontlike steuringsfaktore uit te skakel, is hierdie veranderlikes beheer deur dit
in die twee groepe konstant te hou.
2.1.5 Handigheid
Funksionele hemisferiese asimmetrie is soms by linkshandige mense omgekeerd
van dié van regshandiges. Ruimtelike vermoëns word tipies toegeskryf aan
regterhemisferiese en verbale vermoëns aan linkerhemisferiese funksies by
regshandige mense (Baker 2006:151). Soos reeds genoem, toon die literatuur
geen uitsluitsel oor hemisferiese asimmetrie by tweetalige mense nie. Ten einde
vir die invloed van funksionele hemisferiese asimmetrie te beheer is dus slegs
regshandige meisies by die steekproef ingesluit.
2.1.6 Intelligensie
Intelligensie as kognitiewe vaardigheid moes in hierdie studie in gedagte gehou
word, aangesien nieverbale vermoëns ondersoek is. Daar moes dus verseker
word dat moontlike verskille in nieverbale vermoëns nie toegeskryf kon word aan
verskille in gemiddelde intelligensie nie. Alhoewel nieverbale vermoëns verband
hou met intelligensie en die beheer van intelligensie dus moontlik ook beheer vir
aspekte van nieverbale vermoëns kon geïmpliseer het, kon daar op hierdie wyse
verseker word dat enige verskille wat moontlik manifesteer, bo en behalwe die
invloed van intelligensie verskyn. Die gelykstel ten opsigte van intelligensie by
vergelyking van groepsprestasie op nieverbale take by tweetaliges word soms in
die literatuur vermeld (sien byvoorbeeld die studie van Bialystok 1999).
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2.2 Meetinstrumente
Om te verseker dat die twee groepe dieselfde gemiddelde intelligensie toon, is
gebruik gemaak van Cattell se Kultuurbillike Toetsas finale kriterium vir insluiting
in die studie. Deur kultuurbillike toetse te gebruik wat geheel en al nieverbaal is,
word verseker dat die groepe nie benadeel word deur ’n toets wat nie in hul
moedertaal afgelê word nie.
Vorm A van Skaal 2 van die Cattell se Toets is gebruik, aangesien dit as geskik
beskou word vir kinders van 8 tot 12 jaar (Cattell 1960).
Na die uitskakeling van twee meisies wat nie aan die intelligensie-kriterium
voldoen het nie, is daar in die finale steekproef geen statisties beduidende
verskille gevind met betrekking tot die vier subtoetse van Cattell se Toets nie. Die
twee groepe (Groep 1 (Eentalig): x̄ = 32,8334, SD = 1,5; Groep 2 (Tweetalig):
x̄ = 30,8571, SD = 1,88) het dus nie van mekaar verskil ten opsigte van IK nie
(Hotelling se T2-toets = 9,2646, p = 0,32).

2.3 Toetsbatterye
Vier nieverbale toetsbatterye is saamgestel om kreatiwiteit, perseptuele spoed,
kognitiewe styl en ruimtelike vermoëns te ondersoek. Die toetse in die vier
toetsbatterye was almal onderhewig aan ’n tydsbeperking.
’n Kreatiwiteit-battery is saamgestel wat bestaan het uit die Sirkel-toets van
Guilford (r=0,86) en twee toetse uit die Kit for Factor-Referenced Tests (Ekstrom,
French, Harman en Dermen 1976), naamlik die Ornamentering-toets (FF-1)
(r=0,85) en die Uitbreiding-toets (FF-2)(r=0,86).
’n Perseptuele Spoed-battery is saamgestel om vas te stel of enige verskille
tussen die twee groepe bestaan ten opsigte van hul perseptuele vaardighede.
Perseptuele spoed verwys na die persoon se vermoë om perseptueel vinnig te
werk te gaan en wenke vanuit die omgewing met gemak raak te sien en te
interpreteer. Perseptuele vaardigheid is ’n belangrike kognitiewe eienskap,
aangesien dit verwys na die wyse waarop die persoon die omgewing evalueer,
omgewingswenke kognitief organiseer en dan reageer op die inligting wat aan
hom of haar gebied word (Johnson 1991). Dit is daarom ook ’n belangrike
vaardigheid vir effektiewe sosiale kommunikasie (Beebe 1987; Higgins 1987).
Die Perseptuele Spoed-battery het uit vier subtoetse bestaan. Die eerste hiervan,
die Herhaalde Simbole-toets, is soortgelyk aan Thurstone se Repeated Letterstoets, waarvan die geldigheid en betroubaarheid aanvaar word. Drie toetse uit die
Kit for Factor-Referenced Tests is ook in hierdie battery opgeneem, naamlik die
Getalvergelyking-toets (P-2)(r=0,7), die Identiese Prente-toets (P-3)(0,81) en die
Doolhofnatrek-toets (SS-1)(0,89) (Ekstrom, French, Harman en Dermen 1976).
’n Verskeidenheid studies is al gedoen oor die kognitiewe styl van tweetalige
kinders. Kognitiewe styl verwys na die wyse waarop mense inligting sorteer, hul
geheue-kapasiteit, transformasie- en konsepvorming, en hul gebruik van inligting
(Hamers en Blanc 1989). Die kognitiewe styl van veld-afhanklikheid onafhanklikheid is deur middel van die Kognitiewe Styl-battery ondersoek. Dit is
saamgestel uit drie subtoetse wat ook almal afkomstig is uit die Kit for FactorReferenced Tests, naamlik die Gestalt-toets (CS-1) (r=0,77), die Sneeuprentetoets (CS-3) (r=0,68) en die Verskuilde Patrone-toets (CF-2) (r=0,89).
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’n Ruimtelike Battery is saamgestel deur drie toetse uit die nieverbale deel van
die Nuwe Suid-Afrikaanse Groepstoets (NSAGT) se Senior-reeks te gebruik,
naamlik die Getalle-rye-toets (Toets 1), Figuuranalogieë-toets (Toets 3) en
Patroonvoltooiing-toets (Toets 5). Betroubaarheid volgens die Kuder-Richardsonformule (K-R 21) bereken word deur die Nasionale Buro vir Opvoedkundige en
Maatskaplike Navorsing (1965) gerapporteer as 0,92 vir kinders van 11,0 tot 11,5
jaar.

3. Prosedure
Al die kinders in ’n gegewe klas moes die toets aflê, sodat die skoolroetine nie
ontwrig is nie. Daarna is egter slegs die toetse van die deelnemers aan die
steekproef nagesien.
Die vier toetsbatterye en Cattell se Kultuurbillike Toets is afgeneem in
groepsverband in die klaskamer tydens skoolure. Aangesien beide skole se
skoolperiodes 45 minute lank is, is toetsbatterye só saamgestel dat hulle nie
langer as 40 minute neem om te voltooi nie. Die toetstydperk het oor drie weke
met een toetsgeleentheid per week gestrek waartydens sowel die vier
toetsbatterye as Cattell se Kultuurbillike Toets voltooi is.
Die navorser het aan die deelnemers verduidelik dat ’n paar toetse oor die
komende weke afgeneem sou word ten einde hul vermoëns te vergelyk met dié
van kinders in ’n ander skool. Die kinders het die toetsinstruksies in Engels van
die navorser ontvang. Genoeg tyd is by die Duitse skool toegestaan vir ’n Duitse
onderwyseres om enige onduidelikhede aan te spreek. Die kinders is gerusgestel
rakende die aard van die toetse ten einde te verseker dat moontlike angstigheid
nie die resultate onnodig sou beïnvloed nie. Die toetse self het geen taalelemente
bevat nie.
Dieselfde prosedure en volgorde vir afname van die toetse is by die twee skole
gevolg, naamlik eers Cattell se Toets en die subtoetse van die Kreatiwiteit-battery
tydens die eerste sessie en daarna die subtoetse van die Perseptuele Spoedbattery en die Kognitiewe Styl-battery tydens die tweede sessie. Tydens die
laaste sessie is die subtoetse van die Ruimtelike Battery afgeneem.

4. Navorsingshipotese
Weens teenstrydige teorieë het hierdie studie ’n oorkoepelende, sentrale hipotese
gestel, naamlik dat daar statisties beduidende verskille in die vektore van
gemiddeldes tussen eentalige en tweetalige meisies bestaan met betrekking tot
Kreatiwiteit (drie subtoetse), Perseptuele Spoed (vier subtoetse), Kognitiewe Styl
(drie subtoetse) en Ruimtelike Vermoë (3 subtoetse).

5. Resultate
Weens meervoudige toetsing is die Benjamini-Hochberg-korreksie toegepas ten
einde die moontlikheid van ’n Tipe 1-fout te verlaag (Benjamini en Yekutieli
2001). Daar is besluit teen die gebruik van ’n Bonferroni-aanpassing, aangesien
dit konserwatief is en die moontlikheid van ’n Tipe 2-fout verhoog. Die BenjaminiHochberg-korreksie word tans algemeen in navorsingstudies toegepas (Howell
2010:398). Die resultate van die onderskeie toetsbatterye word in Tabel 1
weergegee.
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Soos aangedui, is Hotelling se T2 nie statisties beduidend vir die Kreatiwiteitbattery nie. Die nul-hipotese word daarom aanvaar. Daar moet egter op gelet
word dat die Sirkel-toets ’n medium-effekgrootte getoon het.
Vir die Perseptuele Spoed-battery is Hotelling se T2 statisties beduidend en ttoetse is geïnterpreteer. Dit blyk dat die twee groepe statisties beduidende
verskille toon ten opsigte van die Herhaalde Simbole-subtoets (p < 0,001). Die
x̄ vir Groep 1 (Eentaliges) = 85,125 en Groep 2 (Tweetaliges) = 68,0. Groep 1
(Eentaliges) presteer dus beter as Groep 2 (Tweetaliges) in die Herhaalde
Simbole-subtoets. Hierdie toets toon ook ’n baie groot effekgrootte. Verder toon
die Identiese Prente-toets ook ’n medium-effekgrootte.
Hotelling se T2 is nie statisties beduidend vir die Kognitiewe Styl-battery nie. Die
nul-hipotese word dus aanvaar. Die Gestalt-toets het egter ’n mediumeffekgrootte gelewer.
Al drie die subtoetse van die Ruimtelike Battery het statisties beduidende
resultate gelewer. Hotelling se T2-toets = 11,186 met ’n p-waarde van 0,020.
Hotelling se T2 is dus statisties beduidend en t-toetse is geïnterpreteer.
Dit blyk dat die twee groepe statisties beduidende verskille toon ten opsigte van
die Getalle-rye-subtoets (p = 0,013). Die x̄ vir Groep 1 (Eentaliges) = 22,375 en
Groep 2 (Tweetaliges) = 19,893. Groep 1 (Eentaliges) presteer dus beter as
Groep 2 (Tweetaliges) in die Getalle-rye-subtoets. ’n Medium-effekgrootte is ook
gevind.
’n Statisties beduidende verskil tussen die twee groepe is ook gevind in die
Figuuranalogieë-subtoets (p = 0,010). Die x̄ vir Groep 1 (Eentaliges) = 21,083 en
Groep 2 (Tweetaliges) = 18,393. Groep 1 (Eentaliges) presteer dus beter as
Groep 2 (Tweetaliges) in die Figuuranalogieë-subtoets. Die toets het ook ’n
medium-effekgrootte gelewer.
In die Patroonvoltooiing-subtoets is ook statisties beduidende verskille tussen die
twee groepe gevind (p = 0,003). Die x̄ vir Groep 1 (Eentaliges) = 22,250 en
Groep 2 (Tweetaliges) = 19,179. Groep 1 (Eentaliges) presteer dus beter as
Groep 2 (Tweetaliges) in die Patroonvoltooiing-subtoets. ’n Groot effekgrootte is
by hierdie toets gevind.
Groep 1
VERANDERLIKES (N = 24)
x̄

SD

Groep 2
(N = 28)
x̄

t

G.V. p

Cohen se
B-Hkorrek- d
sie

SD

Kreatiwiteitbattery
(Hotelling T2 = 8,
080, p = 0,064)
Ornamentering8,542 4,314 9,929 3,858 50
toets
1,22
Uitbreiding-toets 9,292 4,016 9,643 3,257 50
0,35
Sirkel-toets
9,625 3,437 7,964 2,531 2,00 50
Perseptuele
Spoed-battery
(Hotelling T2 =
21,206, p =
0,002)
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Getalvergelyking 13,167 3,864 13,107 3,095 0,06 50 0,951 0,050 0,02
Identiese Prente 32,833 7,167 29,786 6,978 1,55 50 0,127 0,027 0,43##
Doolhofnatrek
11,125 2,924 10,571 2,873 0,69 50 0,495 0,042 0,19
Herhaalde Simbole 85,125 16,794 68,000 14,092 4,00 50 0,000* 0,004 1.11####
Kognitiewe Stylbattery
(Hotelling T2 =
5,232, p = 0,185)
Gestalt
6,875 1,262 6,214 1,315 1,84 50 0,072 0,023 0,51##
Sneeuprente
8,833 1,810 8,286 1,536 1,18 50 0,243 0,038 0,33#
Verskuilde Patrone 42,417 11,294 37,929 12,818 1,33 50 0,190 0,031 0,37#
Ruimtelike
Battery
(Hotelling T2 =
11,186, p =
0,020)
Getalle-rye
22,375 2,464 19,893 4,332 2,58 43,9 0,013* 0,015 0,69##
Figuuranalogieë
21,083 2,636 18,393 4,300 2,67 50 0,010* 0,012 0,74##
Patroonvoltooiing 22,250 2,345 19,179 4,460 3,17 42,1 0,003* 0,008 0,84###
Tabel 1. Beduidendheid van verskille tussen Groep 1 (Eentaliges) en
Groep 2 (Tweetaliges) ten opsigte van sowel die verskillende
toetsbatterye as effekgroottes.
* Betekenisvol nadat B-H-korreksie toegepas is
# = klein effek
## = medium effek
### = groot effek
#### = baie groot effek

6. Bespreking
Hierdie studie het bevind dat eentalige meisies beter presteer as tweetalige
meisies ten opsigte van sekere nieverbale aspekte. By die interpretasie van die
resultate is dit dus belangrik om te let op die moontlike verskille in kognitiewe
organisasie wat tussen tweetalige en eentalige kinders bestaan.
Die meisies wat in hierdie studie betrokke was, was almal in die ontwikkelingsfase
waartydens abstrakte redeneringsvermoëns ontwikkel (Cohen 2002). Die
Ruimtelike Battery het veral hierdie abstrakte redeneringsvermoëns getoets. Die
resultate van die studie dui op statisties beduidende verskille tussen die twee
groepe vir al die subtoetse in sowel die Ruimtelike Battery as die Herhaalde
Simbole-subtoets van die Perseptuele Spoed-battery. Daar moet dus gevra word
hoekom die verskil by spesifiek hierdie subtoetse gevind is.
Vygotsky (1986) het dit gestel dat taal onmisbaar is in die vorming van
kognitiewe prosesse wat relevant is by die uitbreiding van die abstrakte
simboliese sisteem wat die kind in staat sal stel om denke te organiseer. Die
aanname kan gemaak word dat tweetalige kinders, spesifiek meisies tussen 8 en
12 jaar, se kognitiewe organisasie moontlik benadeel mag word deur hul
verwerwing van ’n tweede taal.
Ten opsigte van kognitiewe organisasie en taalverwarring kan gefokus word op
die kinders se taalvaardigheid. Dit mag wees dat hulle nie die twee tale as een
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sisteem georganiseer het nie (Albert en Obler 1978). Wanneer die twee tale nie
as een sisteem georganiseer is nie, word twee stelle linguistiese tekens nie met
dieselfde stel betekenisse geassosieer nie. Dit lei tot stadiger inligtingverwerking,
wat meer inspanning in terme van kognitiewe kontrole (oorskakeling van een taal
na ’n ander tydens betekenisverkryging) vereis (Hamers en Blanc 1989). In so ’n
geval kan die een taal inmeng met die ander en lei tot kognitiewe disorganisasie
wat gekenmerk kan word deur verwarring tussen die twee tale (Kessler 1984).
Hierdie kognitiewe disorganisasie kan tot gevolg hê dat die tweetalige kind sekere
kognitiewe vaardighede, soos abstrakte redenering en gebruik van ’n simboliese
sisteem, later aanleer as eentalige kinders of dit moeiliker vind om sulke
kognitiewe vaardighede geredelik en vinnig in te span.1
As die twee tale in struktuur verskil, word die eenvoudiger strukture eerste
aangeleer en die kind kan die tweede taal probeer aanwend soos die eerste. Die
kind se kognitiewe organisasie bepaal egter hoe die twee tale benut word. Indien
die tweetalige kinders dus slegs die eenvoudige strukture van Engels as tweede
taal aangeleer het, kan dit wees dat hulle kognitiewe volwassenheid of
vaardigheid laer was as dié van die eentalige kinders. Hierdie uitgangspunt hou
verband met die kritieke-periode-standpunt wat stel dat daar ’n sekere punt
tydens ontwikkeling voorkom waartydens ’n kind ’n vaardigheid moet aanleer,
anders sal hy of sy dit later moeiliker vind om daardie vaardigheid te bemeester
(Birdsong en Molis 2001; Cohen 2002). Dit is dus moontlik dat eentalige kinders
’n sekere vlak van kognitiewe volwassenheid bereik wanneer hulle hul een taal se
moeilike strukture bemeester het, terwyl die tweetalige kind albei tale se moeilike
strukture moet bemeester voordat dieselfde vlak van kognitiewe volwassenheid of
vaardigheid as dié van die eentalige kind bereik word.
Indien die tweetalige kinders dus kognitief verwarring ervaar en hul
inligtingsverwerkingsvermoëns en abstrakte redenering nie ten volle ontwikkel is
nie, kan daar verwag word dat hulle swakker sal presteer in toetse waar hierdie
eienskappe beproef word. Volgens Saville-Troike (2007:73) kan hoër-ordevaardighede slegs benut word wanneer eenvoudiger vaardighede onder die knie
gekry is. Aangesien hierdie kinders langer sal neem om inligting korrek te eien en
te sorteer, sal hulle moontlik benadeel word in toetse wat aan ’n tydsbeperking
onderhewig is.
Kognitiewe disorganisasie kan ook vanuit ’n neurolinguistiese oogpunt ondersteun
word. Soos reeds genoem, kan verskillende maniere waarop ’n tweede taal
aangeleer word, lei tot verskillende patrone van organisasie van die twee tale in
die brein. Dit kan verder ook lei tot diverse grade van vaardigheid in die twee
tale. Sou die tweetalige kinders die twee tale formeel (byvoorbeeld deur
skoolopleiding) en terselfdertyd informeel (byvoorbeeld tuis) aangeleer het, kon
dit die organisering van die twee tale in hul brein beïnvloed het (Paradis 2004).
Navorsing dui ook daarop dat die twee tale se organisatoriese sisteme nie
noodwendig gelyk versprei is in die twee hemisfere van die brein nie. Indien
Genesee (1987) se uitgangspunt aanvaar word, kan gesê word dat die twee tale
meer bilateraal versprei is by tweetaliges as by eentaliges, ’n voorstel wat deur
Hull en Vaid (2007) se meta-analise ondersteun word. Voortspruitend hieruit mag
dit dan wees dat die tweetalige kind moeiliker toegang het tot inligting wat in sy
of haar brein gestoor is, aangesien dit nie dominant teenwoordig is in slegs een
hemisfeer van die brein nie. Dit mag ook wees dat die inligting in die tweetalige
se brein swakker georganiseer is en dus moeiliker bereikbaar is. Volgens Cohen
(2002) vorm taalontwikkeling die basis vir die ontwikkeling van die kognitiewe
sisteem, veral die abstraktesimbolesisteem soos deur die Ruimtelike Battery
getoets. Dit sou ’n moontlike verklaring kon bied waarom verskille tussen die
twee groepe juis ten opsigte van hierdie toetsbattery gevind is.
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In teenstelling met bogenoemde argument is daar egter ook aanduidings dat
tweetalige persone se eerste taal meer in die linkerhemisfeer van hul brein
gesetel is (Hull en Vaid 2007). Soos reeds genoem, kan tweedetaalvaardighede
dus meer gesetel wees in die regterhemisfeer van die brein as
eerstetaalvaardighede. Aangesien nieverbale kognitiewe vaardighede ook
merendeels in die regterhemisfeer gesetel is, kan die balansteorie in oorweging
gebring word. Volgens die balansteorie sal daar minder “ruimte” wees vir
nieverbale en/of tweedetaalvaardighede wanneer ’n tweede taal aangeleer word
en ruimte in die regterhemisfeer van die brein opgeneem word. Die twee tale
bestaan egter steeds onafhanklik van mekaar en daarom sal die vaardighede in
die eerste taal nie belemmer word nie. Die balansteorie het egter meer onlangs,
met die verskyning van nuwer breinskandering-navorsingsresultate, in onguns
verval, aangesien die verklaring wat dit bied, as oorvereenvoudig beskou word
(Baker 2006).
Die bespreking het tot dusver gepoog om verskille tussen die groepe aan die
hand van taal as basis vir die ontwikkeling van die kognitiewe sisteem, spesifiek
die abstraktesimbolesisteem, te verklaar. Daar is geen betekenisvolle verskille vir
enige van die subtoetse in die ander toetsbatterye gevind nie, met die
uitsondering van die Herhaalde Simbole-subtoets, dog by elke toetsbattery is
medium- tot groot effekgroottes ten gunste van die eentalige groep gevind. Die
moontlike effek van tweetaligheid op hierdie kognitiewe vaardighede is dus tans
onduidelik, alhoewel daar aanduidings is dat aspekte hiervan ook beïnvloed kan
word.
Dit blyk dat meer aandag geskenk behoort te word aan die presiese aard van die
kognitiewe organisasie waaroor die tweetalige kind beskik. Alhoewel verskeie
teorieë fokus op verwarring en belemmering van kognitiewe vaardighede, word
daar min aandag aan die oorsake daarvan geskenk.
Daar is ’n neiging om studies te onderneem wat dieselfde kognitiewe vaardighede
toets wat reeds in verskeie vorige navorsingstudies ondersoek is. In hierdie studie
is verskeie vaardighede wat ook reeds in vorige studies oor tweetaligheid getoets
is, weer ondersoek. Daar is egter gekontroleer vir veranderlikes wat in vorige
studies nie beheer is nie, soos vloeibare intelligensie, ouderdom, geslag en ander
veranderlikes. In hierdie studie is die vaardighede ook slegs in nieverbale formaat
getoets.
Daar is steeds verskeie onopgeloste vraagstukke rondom tweetaligheid, soos die
presiese aard van die kognitiewe organisasie by die tweetalige en die “ideale”
omstandighede vir tweedetaalverwerwing. Dit is daarom belangrik dat navorsers
meer sal fokus op areas wat in vorige navorsing min of onvoldoende ondersoek is
en op die soeke na ’n nuwe benadering in navorsing oor tweetaligheid. Sodoende
sal replisering van resultate meer gewig dra en tot nuwe teoretiese beskouings
oor die invloed van tweetaligheid bydra.
Navorsing oor die invloed van tweetaligheid word te geredelik ingedeel in die
periodes van negatiewe, neutrale en positiewe gevolge. Dit kan tot gevolg hê dat
navorsers tans inderwaarheid verwag om sekere resultate in hul navorsing te
toon en dus ook slegs fokus op aspekte wat reeds in vorige navorsing daardie
resultate getoon het. So word ander belangrike aspekte van kognisie geïgnoreer
en die kennissisteem groei, maar brei nie uit nie. Verskeie elemente van
kognitiewe styl, soos kategoriewydte, refleksiwiteit teenoor impulsiwiteit, en
ouditiewe teenoor visuele kognitiewe styl, is byvoorbeeld steeds nie in navorsing
met tweetalige persone ondersoek nie. Die moontlike invloed wat tweetalige
opvoeding op hierdie kognitiewe style kan hê, is steeds onduidelik.
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Daar word aanbeveel dat toekomstige navorsing oor die invloed van tweetaligheid
sekere aspekte in gedagte hou. Die eerste hiervan behels die feit dat die vlak en
graad van tweetaligheid van die Duits-Engelse meisies nie kwantitatief getoets is
nie. Daar word aanbeveel dat 'n taalvaardigheidstoets in die battery seleksieinstrumente gebruik word. Tweedens blyk dit belangrik te wees om vas te stel of
die tweetalige die tweede taal formeel of informeel aangeleer het.
Derdens het hierdie studie meisies van ’n redelik jong ouderdom getoets.
Toekomstige studies kan baat daarby om ouer meisies te betrek of ’n vergelyking
tussen jonger en ouer eentalige en tweetalige meisies te tref. Waar hierdie studie
slegs op meisies gefokus het, kan toekomstige studies slegs op seuns fokus,
aangesien geslagsverskille in taalvaardigheid ’n belangrike veranderlike kan wees.
In aansluiting hierby, en soos deur Bialystok (2009) uitgewys, word ook
aanbeveel dat ’n longitudinale studie begin word om te bepaal of die kognitiewe
voordele en/of nadele enige verandering toon oor tyd. Dit sou lig kon werp op
moontlike veranderinge in kognitiewe organisasie wat oor tyd kan voorkom.
’n Laaste aanbeveling is ’n studie waar ’n intervensie betrokke is. Só 'n studie kan
waarde hê deur te wys op die omkeerbaarheid al dan nie van die invloed wat
tweetalige opvoeding het. ’n Studie wat ’n intervensie betrek, kan veral van
praktiese nut wees waar mense negatiewe kognitiewe gevolge van tweetalige
opvoeding getoon het.
In Suid-Afrika met sy verskeidenheid kulture en tale kan navorsing oor
tweetaligheid of, in werklikheid, meertaligheid, net tot voordeel strek, veral in
opvoedkundige kringe. Onderwysers en ouers sou die resultate van
tweetaligheidstudies kon inspan om ingeligte besluite rakende onderwyspraktyke
te neem. Verder kan meer begrip vir die twee- of meertalige kind se moontlike
kognitiewe dilemmas of selfs versnelde kognitiewe ontwikkeling ten opsigte van
sekere aspekte ook hieruit voortspruit. Binne ’n groter politieke konteks sou die
resultate van hierdie studies moontlik tot onderwysbeleidsaanpassings kon lei.
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Eindnotas
1

’n Anonieme keurder van hierdie artikel het met reg uitgewys dat eenvoudiger
verklarings vir die verskille tussen die meisies nie agterweë gelaat moet word nie.
Verskille in sowel onderrig as blootstelling aan televisie en rekenaars is genoem
as moontlike verklarings vir die resultate. Hierdie aspekte is inderdaad belangrik.
Baker (2006:149) wys ook daarop dat die gelykstel op grond van sosioekonomiese omgewing nie vir alle verskille in die kind se huislike omgewing
beheer nie. Inagneming van meer van hierdie aspekte sou dan ook vir
toekomstige studies aanbeveel word.
2

Ek erken met dank die bekwame leiding van prof. Anita Stuart tydens hierdie
studie.
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Artistieke oorsprong en oorspronklikheid
by Nietzsche en Heidegger
Frikkie Potgieter
Departement Kunsgeskiedenis, Visuele Kunste en
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Abstract
The current worldwide management mania, which also manifests at South African
universities, is insensitive towards the creation of a space where the “desire for
the unknown” can be pursued. In this article I argue that the art and the writing
of the Continental intellectual tradition created such a space in an exemplary
manner. The main aim of this article is to assist us to keep this space open by
refreshing our memories about the manner in which two leading figures of that
tradition, Friedrich Nietzsche (1844-1900) and Martin Heidegger (1888-1976),
wrote this space into consciousness. They accomplished this by scrutinising
metaphoric artistic play between the past and the present, between origins and
originality.

Opsomming
Die hedendaagse wêreldwye bestuursmanie, wat ook aan Suid-Afrikaanse
universiteite manifesteer, is onsensitief met betrekking tot die skep van ’n ruimte
waarin die “begeerte na die onbekende” nagestreef kan word. In hierdie artikel
word geargumenteer dat die kuns en die skryfwerk van die Kontinentale
intellektuele tradisie hierdie ruimte op voortreflike wyse geskep het. Die hoofdoel
van hierdie artikel is om te help om hierdie ruimte oop te hou deur ons geheue te
verfris oor hoe twee hooffigure van hierdie tradisie, Friedrich Nietzsche (18441900) en Martin Heidegger (1889-1976), hierdie ruimte oopgeskryf het. Hulle het
dit gedoen hoofsaaklik deur ’n metaforiese artistieke spel tussen die verlede en
die toekoms, tussen oorsprong en oorspronklikheid, aan die orde te stel.

Inleiding1
Kearney (1988:358) sny in The wake of imagination: Ideas of creativity in
Western culture twee uiteenlopende interpretasies van die postmodernisme aan
waar hy vra of dit gesien moet word as die "Twilight of Great Art or as the
clearance of a space where alternative modes of communication may emerge". Sy
verwysing na die "Twilight of Great Art" sinspeel aan die een kant op ’n verlies,
naamlik die dekonstruksie van ontologiese en teleologiese artistieke
korrespondensieteorieë wat aangeneem het dat dit die taak van die kuns is om ’n
deterministiese estetiese werklikheid korrek te weerspieël.2 Aan die ander kant
kan dieselfde dekonstruksie van artistieke dieptestrukture egter positief ervaar
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word as die skep van ’n demokratiese ruimte waar stilgemaakte stemme weer in
die spel teruggebring kan word. Dit is egter Kearney se verwysing na alternatiewe
kommunikasiemoontlikhede wat hier van belang is. Dit is omdat hierdie opsie nie
in die eerste plek daarop ingestel is om stilgemaakte stemme in die spel terug te
bring nie; dit kom ook nie neer op die onderskatting van die kuns nie, maar is
eerder daarop ingestel om ’n ondersteunde ruimte te skep vir stemme wat nog
nie bestaan nie, ’n ruimte vir die ontplooiing van dit wat ons nie kan voorsien nie.
Hierdie laaste opsie, wat om redes wat later duidelik sal word, die “metaforiese
perspektief” op die skep van nuwe betekenis genoem word, is sterk in Lyotard se
ontleding van die postmoderne kondisie aanwesig – hy noem dit paralogie. In sy
poststrukturalistiese woordeskat beteken dit ’n ruimte om buite die spelreëls te
mag optree; om nie net binne die spelreëls te argumenteer met die doel om
uiteindelik konsensus te bereik nie, maar om ruimte te laat vir ’n wysiging van die
reëls van die spel self. In hierdie verband skryf hy: "[T]here are two different
kinds of 'progress' in knowledge: one corresponds to a new move (a new
argument) within the established rules; the other, to the invention of new rules,
in other words, a change to a new game" (Lyotard 1984:43). Verder sê hy dat
paralogie van vindingrykheid onderskei moet word, aangesien vindingrykheid
doelbewus aangewend kan word om die bestaande sisteem meer effektief te
maak (1984:61). Hierteenoor is paralogie, in sy woorde, "a move (the importance
of which is often not recognized until later) played in the pragmatics of
knowledge" (1984:61). Hy beweer verder dat ’n postmoderne etiek aan die een
kant "the desire for justice" moet nastreef, terwyl dit aan die ander kant ook aan
"the desire for the unknown" moet voldoen (1984:67).
“Die begeerte na die onbekende”het natuurlik ook, soos alles, politieke
implikasies. Neem byvoorbeeld Theodor W. Adorno, wat op grond van so ’n
begeerte teen die kuns van politieke korrektheid gekant was. Hy neem hierdie
standpunt in om die eenvoudige maar kragtige rede dat daar geen bloudruk vir ’n
perfekte samelewing kan bestaan nie, omdat so ’n samelewing nie geken kan
word voordat dit gerealiseer het nie. Soos Edgar (1990:52) dit in ’n vergelyking
tussen Hegel, Marx en Adorno stel:
While rejecting Hegel's purely subjective absolute, Marx merely replaces
this with his own, in the form of communist society, implying that its
realization was imminent. Adorno refuses to define the absolute positively.
There is no ground-plan for a perfect society, for this society cannot be
known until it is achieved.
’n Vraag wat hier by ’n mens opkom, is of die begeerte na onbekende betekenis,
of dan kreatiwiteit, bestuur kan word. Hoewel so ’n uitdaging teenstrydig mag
voorkom, aangesien daar immers nie ’n bloudruk vir kreatiwiteit kan bestaan nie,
kan kreatiwiteit tóg bestuur word indien die mikpunt is om ’n ondersteunende
ruimte daarvoor te skep en nie om die een of ander politieke agenda na te streef
nie. Die wêreldwye bestuursmanie wat vandag aan die orde is, is onsensitief ten
opsigte van hierdie behoefte aan ’n ondersteunende ruimte vir die ontplooiing van
die onbekende. Om dit ’n bietjie nader tuis te bring: baie akademici verbonde aan
Suid-Afrikaanse universiteite sal saamstem dat ons tans oorbestuur word ter wille
van ’n kwansuise effektiwiteit wat ’n ideologiese agenda nastreef. Wat die saak
vererger, is dat dit oorbestuur is wat boonop nog wanbestuur word en daarom
weinig tyd laat om die begeerte na onbekende betekenis na te streef. Dit moet
byvoorbeeld
oorweeg
word
of
prestasie-bestuurstelsels
wat
volgens
vooropgestelde missies en operasionele planne prestasie-uitkomste vroegtydig
vaspen, nie in die proses ’n onkreatiewe, verlammende etos skep wat slegs ’n
kuddementaliteit, met ander woorde individuele middelmatigheid, kan bevorder
nie.
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Die ruimte vir die metaforiese skep van nuwe betekenis verkeer vandag onder
ontsettende druk. Hierdie ruimte is op voortreflike wyse deur die Kontinentale
filosofiese en artistieke tradisie oopgeskryf en "oopgekuns". Die spesifieke doel
van hierdie artikel is om te help om hierdie ruimte oop te hou deur ons geheue te
verfris, deur aan te toon hoe Nietzsche en Heidegger gehelp het om ’n ruimte vir
’n metaforiese perspektief op die skep van nuwe betekenis oop te skryf.
Die keuse is vir “oop te skryf” en nie vir “te ontleed” nie, aangesien ’n mens uit
die staanspoor daarmee rekening moet hou dat die wyse waarop die metafoor sy
skeppende werk verrig, eintlik nie volledig ontleed kan word nie, want sodra ’n
mens dit sou vermag, is dit wat ’n mens dan in werklikheid voorstel, eintlik nie
meer ’n verduideliking van hoe lewende metaforiese kunswerke hul werk doen
nie, maar ’n verduideliking van hoe dooie metaforiese kunswerke hul werksou
kon gedoen het. Wat ons wel vir ons doeleindes hier kan sê, is dat metaforiese
nuutskepping te make het met ’n tipe vergelyking tussen letterlike en figuurlike
betekenis, deursigtige en onduidelike betekenis, essensiële en "dekoratiewe"
betekenis, konkrete en abstrakte betekenis, ensovoorts. Derrida (1984:123) skryf
in hierdie verband: "The term metaphor generally implies a relation to an original
'property' of meaning, a 'proper' sense to which it directly or indirectly or
equivocally refers […]."
’n Aspek van metaforiese nuutskepping wat egter dikwels nie in oorweging
geneem word nie, is dat die metafoor ook ’n tyds- of historiese dimensie besit.
Wat dit betref, is dit vir filosowe redelik algemeen bekend dat beide Nietzsche en
Heidegger ’n historiese dimensie aan die skep van nuwe betekenis gegee het.
Wat egter selde eksplisiet verduidelik word, is dat dit veral hul denke oor die kuns
is wat so ’n perspektief help ontwikkel het. Hulle het dit vermag deur ’n
metaforiese spel tussen die verlede en die toekoms, tussen oorsprong en
oorspronklikheid by die skep van nuwe artistieke betekenis te bearbei.
’n Mens kan begin om hierdie spel toe te lig deur daarop te let dat die woord
oorspronklik in die Germaanse tale twee byna teenoorgestelde betekenisse het.
Wanneer ons sê dat die kunstenaar ’n werk maak wat "oorspronklik" is, bedoel
ons gewoonlik dat die werk ’n nuwe, kreatiewe kwaliteit besit, iets wat ’n mens
nie sommer sou kon voorsien het nie. Wanneer ons egter byvoorbeeld van
"oorspronklike blou denims" praat, bedoel ons daarmee dat die jeans lyk, of
presies is, soos die eerste outentieke jeans van Levy. Oorspronklik het dus een
betekenis wat vorentoe kyk en verwys na skepping, ontwikkeling, om iets nuuts
tot stand te bring, en ’n ander betekenis wat agtertoe kyk, letterlik verwys na die
plek en tyd vanuit en vanwaar iets sy oorsprong, byna sy oer-oorsprong, gekry
het.
Hierdie agteruit-vooruit-spel wat in die twee betekenisse van die woord
oorspronklik self aanwesig is, vestig aandag op die historiese aspek van
metaforiek, aangesien nuwe betekenis dikwels realiseer wanneer ’n bestaande
oorsprong (’n “original 'property' of meaning”, in Derrida se terme (1984:123))
deur die een of ander oorspronklike ingryping mettertyd in ’n nuwe oorsprong of
betekenis omsit. Hegel het die woord Aufhebung vir hierdie soort prosesse
gebruik, en wat hy meer spesifiek daarmee bedoel het, is prosesse waar "vae",
konkrete, sintuiglik-metaforiese betekenis as 't ware in tyd wegslyt tot
konseptuele duidelikheid. In Hegel se optiek is metaforiese taal en kuns ’n soort
voorbegryplike, sintuiglike gewaarwording, en ontstaan letterlike (hy noem dit
"abstrakte") begrip wanneer hierdie sintuiglike betekenis oor tyd "uitslyt" om in
deursigtige, konseptuele betekenis om te sit. Hegel verduidelik:
[E]very language already contains a mass of metaphors. They arise from
the fact that a word which originally signifies only something sensuous is
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carried over into the spiritual sphere [...] gradually the metaphorical
element in the use of such a word disappears and by custom the word
changes from a metaphorical expression, because, owing to readiness to
grasp in the image only meaning, image and meaning are no longer
distinguished and the image directly affords only the abstract meaning
itself instead of a concrete picture. (Hegel 1975:404)
’n Mens kan dit verder verduidelik deur byvoorbeeld na die Engelse woord nothing
te verwys. Waar nothing heel waarskynlik aanvanklik letterlik na no thing, na
geen ding, verwys het, beteken nothing vandag gewoon vir ons "niks": ons dink
gewoon nie aan die afwesigheid van ’n fisiese ding wanneer ons nothing sê, hoor
of lees nie.
Hoewel Hegel met “Aufhebung” eintlik talige metaforiese skepping oorweeg, kom
’n soort “ontalige” (vir sover enigiets ontalig kan wees) dialektiese versoening
tussen oorsprong en oorspronklikheid herhaaldelik by die moderniste, veral die
romantici, van die Kontinentale artistieke tradisie voor. In ’n neutedop: hulle het
geredeneer dat indien ’n mens sou kon bewys dat oorsprong en oorspronklikheid
in sekere kunswerke op ’n dialektiese wyse "harmonieer", ’n mens die aanspraak
sou kon maak dat sulke artistieke skeppings waaragtig en goed is, met ander
woorde, ontologies en teleologies gefundeerd is.3
Schiller (1954) se weergawe hiervan lyk byvoorbeeld so: Eerstens stel hy ’n
verskeurdheid tussen twee impulse op: "The first of these impulses, which I shall
name the sensuous, proceeds from the physical existence of Man (Schiller
1954:64) [...] The second of these impulses, which we may call the formal
impulse, proceeds from Man's absolute existence or from his rational nature [...]"
(1954:65-6). Daarna sê hy dat ’n assosiasie of versoening tussen hierdie twee
impulse waaragtige skoonheid, met ander woorde harmonie, tot stand bring:
"From the interaction of two opposing impulses, then, and from the association of
two opposing principles we have seen the origin of the Beautiful [...]" (Schiller
1954:81). Hierbenewens het hierdie versoening ’n "absolute" vryheid tot gevolg:
"As soon […] as both the opposite fundamental impulses are active in him, they
both lose their sanction, and the opposition of two necessities gives rise to
freedom" (Schiller 1954:96).
Die wyse waarop Schelling skoonheid as ’n versoenende korrespondensie tussen
vasstaande oorspronge en nuwe oorspronklikheid beskryf, word soos volg deur
Bowie (1992:380) saamgevat: "[According to Schelling] the work of art is the
only means of direct access to the absolute, because it overcomes the division
between the conscious subject and the object world by revealing the ground they
both share." Coleridge se poging word weer soos volg deur Jasper (1992:74)
saamgevat: "Art is understood as the reconciler of nature and man, or the power
of humanizing nature."
Moderniste soos Schiller, Schelling en Coleridge het die bal eintlik nie ver mis
geslaan nie. Dit is omdat die kuns wel ’n terrein is waar dit wat bestaan,
versoenbaar is met dit wat nuut en kreatief is; ’n terrein waar oorsprong en
oorspronklikheid in ’n nuwe harmonie, in nuwe betekenis mag omsit. Dink nou
maar aan ’n nuutgeskepte deuntjie wat ’n mens vir die eerste keer hoor. Dikwels
tref so ’n deuntjie ’n mens "onmiddellik" en ervaar ’n mens dit sonder meer as
harmonieus en goed, en gee dit ’n mens ’n plesierige gevoel van vryheid. So ’n
“nuwe” harmonieuse deuntjie is in werklikheid ’n suksesvolle estetiese
metaforiese nuutskepping, met ander woorde, ’n plek waar ’n teenswoordige
“oorsprong” (of harmonie) deur ’n “oorspronklike” metaforiese ingryping in ’n
nuwe harmonie (‘n toekomstige oorsprong) omskep is.
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Hierdie vroeë moderniste was dus in werklikheid besig om die werking van
suksesvolle nuwe estetiese betekenis diskursief te probeer konsipieer, maar soos
vandag egter reeds duidelik geword het, het daar geen finaliteit in die
konsipiëring van nuwe estetiese betekenis gekom nie. As daar vandag gevra word
wat ’n nuwe kunswerk voortreflik maak, is ’n goeie antwoord steeds: "Ek kan dit
nie sê nie, maar luister na my nuwe deuntjie en jy mag dit moontlik ervaar." Nie
almal sal natuurlik “my” nuwe deuntjies as goed ervaar nie, maar dit is nie die
punt nie; die punt is eerder dat die onmoontlikheid om artistieke kreatiwiteit
diskursief te konseptualiseer nie beteken dat die kuns derhalwe nie die vermoë
besit om nuwe betekenis te skep nie.
In ’n vorige artikel het ek geargumenteer dat die Kontinentale filosofiese en
artistieke tradisie se onvermoë om nuwe artistieke betekenis diskursief te
konseptualiseer in werklikheid die onmoontlikheid van so ’n projek aangetoon het
om (so te sê deur versuim) ’n bydrae tot ’n metaforiese perspektief op kuns en
die skep van nuwe betekenis te lewer.4 Nietzsche en Heidegger het egter, soos
hier onder aangetoon word, nie slegs deur versuim ’n bydrae gelewer nie,
aangesien hulle nie slegs korrespondensie-estetikas (die opvatting dat die taak
van die kuns is om ’n voorafgegewe estetiese werklikheid korrek voor te stel)
geproblematiseer het nie, maar ook ’n positiewe, metaforiese perspektief op kuns
en die skep van nuwe betekenis aan die orde gestel het. En soos voorheen gesê
is, het hulle dit in die besonder gedoen deur ’n metaforiese spel tussen oorsprong
en oorspronklikheid by die skep van nuwe kuns op te roep.

Oorsprong en oorspronklikheid by Nietzsche
Vir Nietzsche bestaan daar geen goddelike voorsienigheid, "ding as sodanig",
natuurlike, biologiese of fisiologiese patrone, of ’n historiese determinisme wat
die mens eens en vir altyd kan peil om permanente waarheid te bekom nie. Met
ander woorde, daar bestaan hoegenaamd geen bloudruk nie, gee betroubare
korrespondensie met ’n ware werklikheid nie, maar slegs ’n "wil tot mag". Hy sê:
"This world is the will to power – and nothing besides! And you yourselves are
also this will to power – and nothing besides!" (Nietzsche 1967:550). Nietzsche
se wil tot mag moet egter nie as paniekerige betekenisloosheid, óf as die
beskouing dat mag korrek is, geïnterpreteer word nie, maar moet eerder gesien
word as die wil om betekenis uit te oefen, en selfs te skep waar dit voorheen nie
bestaan het nie. Meer spesifiek gestel is dit om“ja” te sê aan selfontplooiing,
selfekspressie, sintuiglikheid en die toekoms. In hierdie verband skryf hy:
"Truth" is therefore not something there, that might be found or
discovered – but something that must be created and that gives a name to
a process, or rather to a will to overcome that has in itself no end –
introducing truth, as a processus in infinitum, an active determining – not
a becoming-conscious of something that is in itself firm and determined. It
is a word for the "will to power". (Nietzsche 1967:298)
Verder speel kuns ’n belangrike rol in Nietzsche se stryd teen korrespondensiedenke, aangesien die kuns vir hom by uitstek met die wil tot mag te make het.
Vir Nietzsche (1967:452) is kuns "the great means of making life possible, the
great seduction of life, the great stimulant of life". Dit is om hierdie rede dat
Nietzsche die sogenaamde (estetiese) ding as sodanig ironiseer deur, soos die
breë poststrukturalisme, die feit dat betekenis bemiddel word te benadruk: "But
even supposing that there were an in-itself, an unconditioned thing, it would for
that very reason be unknowable! Something unconditioned cannot be known;
otherwise it would not be unconditioned!" (1967:301). Hy beskryf die beskouing
van “l'art pour l'art” (kuns ter wille van die kuns) op neerhalende wyse as
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"objectivity" (Nietzsche 1967:51), en lewer ook die volgende kritiek op die
korrespondensie-opvatting van kuns, waarheid en moraliteit: "Art, knowledge,
morality are means: instead of recognizing in them the aim of enhancing life, one
has associated them with the antithesis of life, with 'God' – also as the revelation
of a higher world which here and there looks down upon us through them […]"
(Nietzsche 1967:168).
Nietzsche verwerp dus die idee van vasstaande, naspeurbare oorspronge en
ontwikkel die idee van die wêreld as ’n prosesmatige, oorspronklike skepping.
Volgens hom is hierdie wêreld sonder ontdekbare waarheid, maar nie sonder
geskepte betekenis nie. Dus beskryf hy spottenderwys die Duitse romantiek as
"those bygone days when 'discovering' and 'inventing' were still thought of as
interchangeable!" (Nietzsche 1955:12). Hier verwys hy na die pogings van die
romantiese kuns en die romantiese metafisika om oorsprong ("discovering") en
oorspronklikheid ("inventing") in ’n finale punt van waaragtigheid te versoen.
Soos hier onder aangetoon sal word, ontken Nietzsche egter geensins die
moontlikheid dat ’n wisselwerking tussen oorsprong en oorspronklikheid in die
proses van artistieke skepping nuwe betekenis kan skep nie. Sy punt is eerder
dat daar nooit finaliteit in hierdie wisselwerking sal kom nie, dat elke nuwe
oorsprong bloot ’n konvensie is wat op sy beurt wag om deur ’n oorspronklike
ingryping tot ’n nuwe konvensie omvorm te word.
Om Nietzsche se spel tussen oorsprong en oorspronklikheid verder toe te lig, help
dit om ’n soort "talige" lesing van Nietzsche te gee. Ek begin deur aan te stip dat
dit vir Nietzsche, soos vir die breë strukturalisme, byna voor die hand liggend is
dat daar geen betekenisvolle konseptuele denke sonder taal kan wees nie. Hy sê
byvoorbeeld: "concepts [… are]possible only when there are words" (Nietzsche
1967:275). Verder is dit van belang dat waar die metafisika tradisioneel aan
"letterlike" taalgebruik voorkeur gegee het bo oorspronklikheid of figuurlike
taalgebruik, Nietzsche hierdie hiërargie vroegtydig problematiseer deur pragtige
metaforiese taal in sy filosofiese geskrifte te gebruik, byvoorbeeld:
Alas, what are you in the end, my written and painted thoughts? Not long
ago you were so brightly colored, so young and wicked, so full of thorns
and secret spices that you made me sneeze and laugh – and now? You
have taken off your newness; some of you, I fear, are ready to turn into
truths, so immortal do you already look, so heartbreakingly decent, so
boring! And was it ever otherwise? What sort of thing do we copy down,
we mandarins with our Chinese brushes, we immortalizers of the things
that can be written? What are we able to copy down? Only, alas, what is
about to fade and lose its fragrance! Only departing and exhausted
thunderstorms, alas, and belated yellow feelings! Only birds, alas, who
flew till they were weary and lost their way, who can be caught in the
hand – in our hand! We immortalize what has not long to live, what can no
longer soar – tired and hollow things! (Nietzsche 1955:238)
Hier is dit opmerklik dat Nietzsche metaforiese taal gebruik nie slegs omdat dit
ornamenteel is nie; dit is eerder die geval is dat hy ons hier met emotiewe
metafore, wat almal baie “lyflik” is, probeer oortuig van die waarde van sodanige
voor-letterlike, “lyflike” betekenis. Effens anders gesien: Nietzsche probeer om
die geheime spel tussen voor-begryplike betekenis en konseptuele denke wat so
tipies van artistieke skepping is, deur sy eie metaforiese kunstenaarskap tot ons
bewussyn te bring.
Op ’n ander plek stel Nietzsche sy standpunt dat waarheid vervelig is omdat dit
eintlik maar dooie metafore is, baie meer saaklik deur as volg te antwoord op die
vraag: “Wat is waarheid?”:
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A mobile army of metaphors, metonyms, and anthropomorphisms – in
short, a sum of human relations, which have been enhanced, transposed,
and embellished poetically and rhetorically, and which after long use seem
firm, canonical, and obligatory to a people: truths are illusions about which
one has forgotten that this is what they are; metaphors which are worn
out and without sensuous power; coins which have lost their pictures and
now matter only as metal, no longer as coins. (Nietzsche 1986a:219)
Al wat volgens Nietzsche met aanvanklik kragtige, sintuiglike metafore kan
gebeur, is dat hulle sterf, dat hulle konvensionele illusies van waarheid word,
illusies waarvan ons vergeet het dat hulle illusies is.
Verder vra Nietzsche (1986a:218): “Wat is ’n woord?”, en antwoord as volg:
The image of a nerve stimulus in sounds. But to infer from the nerve
stimulus, a cause outside us, that is already the result of a false and
unjustified application of the principle of reason [...] The different
languages, set side by side, show that what matters with words is never
the truth, never an adequate expression; else there would not be so many
languages. The "thing in itself" (for that is what pure truth, without
consequences, would be) is quite incomprehensible to the creators of
language and not at all worth aiming for. One designates only the relations
of things to man, and to express them one calls on the boldest metaphors.
A nerve stimulus, first transposed into an image – first metaphor. The
image, in turn, imitated by a sound – second metaphor [...]. (Nietzsche
1986a:218)
Hier argumenteer Nietzsche dat die menslike bewussyn talig is, en dat taal
aanvanklik, pre-histories, uit sintuiglike fisiologiese, metaforiese prosesse
ontwikkel het. ’n Mens kan dit verduidelik deur te sê dat toe die lyf gesug,
gekreun, gesnak, gesmak, jagsklanke gemaak het en gelag het, hierdie
fisiologiese prosesse tot woorde verwerk is en hierdie woorde later konsepte
geword het. Die feit dat daar egter so baie tale bestaan, is vir Nietzsche ’n bewys
van hoe kontingent hierdie prosesse in werklikheid is; dat nóg die lyflike
oorsprong van taal, nóg die wyse waarop hierdie prosesse tot konsepte ontwikkel
het, enige determinisme hoegenaamd besit. ’n Ander wyse om hierna te kyk, is
om te sê dat Nietzsche insien dat die verhouding tussen die verstand en dinge
radikaal metafories is. In poststrukturalistiese terme gestel beteken dit dat daar
geen “positiewe” terme bestaan wat ons ’n onbemiddelde toegang tot die een of
ander deterministiese werklikheid kan gee nie.
Nog ’n aspek van die menslike bewussyn wat deur Nietzsche se opmerking oor
die baie tale van die wêreld onderstreep word, is die insig dat ons eintlik binne
die moontlikhede en beperkinge van ons taligheid opereer. Met ander woorde,
ons besit ’n geheue (’n oorsprong), ’n konvensionele tekenkode waarbinne ons
ons bestaan voer. Dit is ’n kode wat ons nie sommer sonder gevolge, sonder dat
bestaande kennis in die gedrang kom, kan verander nie. Op sy aforistiese wyse
interpreteer Nietzsche hierdie konvensionele tekenkode egter negatief: "[W]e are
not rid of God because we still have faith in grammar" (Nietzsche 1980:483).
Omdat ons "grammatika het", kan ons volgens hom slegs konseptualiseer, of,
anders gestel, interpreteer binne die grense en perspektiewe van die taal wat ons
gebruik. Daarom praat hy dan ook van perspektiwisme.5 Dit beteken dat ’n mens
se interpretasie van ’n saak slegs kan geskied binne die perspektiewe wat jou taal
jou bied. Perspektiewe wat nie in jou taal bestaan nie, bly vir jou onbegryplik;
eintlik is dit perspektiewe wat jy nie eers kan oorweeg nie en wat ook nie volledig
aan jou verduidelik kan word nie.
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Is verandering dan onmoontlik? Is ons vir altyd in konvensionele oorspronge
vasgevang? Vervolgens word aangetoon hoe Nietzsche ’n pad uit hierdie
konvensionele tekenkode, hierdie oorsprong, probeer baan.
Kearney (1988:216) wys op ’n interessante teenstrydigheid en negatiwiteit, ’n
eksistensiële paradoks, in Nietzsche se denke, naamlik "the discrepancy between
man's creative will to power and the unyielding character of nature's 'eternal
recurrence of the same'". In my terme gestel is dit dus eintlik Nietzsche se
hantering van die verhouding tussen oorspronklikheid ("man's creative will to
power") en oorsprong ("nature's eternal recurrence of the same") wat Kearney
hier aan die orde stel. ’n Mens kan hierdie vermeende "tweespalt" verder
ontwikkel deur uit te wys dat Nietzsche enersyds estetiese, sintuiglike kuns aan ’n
kreatiewe wilsproses koppel, terwyl hy andersyds sê: "[I]n beauty opposites are
tamed; the highest sign of power, namely power over opposites; moreover,
without tension" (Nietzsche 1967:422). Omdat laasgenoemde uitspraak ’n
harmoniese ruspunt impliseer, verkeer dit (oënskynlik) in tweespalt met sy
beklemtoning van ’n ewigdurendveranderende, ontvouende wilsproses.
Hier moet ’n mens egter in gedagte hou dat sy paar onafgeronde opmerkings oor
’n "eternal recurrence" in die besonder gemik was op dinge soos die
skeppingsmite, meganistiese determinisme, die idee dat alles ’n doel het, dat die
wêreld ’n begin en ’n einde het, dat kontradiksies noodwendig opgelos gaan word
en dat vooruitgang noodwendig is.6 In sy uitbouing van die idee van ’n "eternal
recurrence" het hy dus eintlik alle vorme van determinisme geopponeer. In
hierdie verband skryf hy byvoorbeeld: "'Mankind' does not advance, it does not
even exist" (Nietzsche 1967:55). Nietzsche het dan nie met sy idee van ’n
"eternal recurrence" menslike oorspronklikheid probeer ondermyn nie, maar slegs
die idee dat daar ’n bloudruk vir verandering kan bestaan.
’n Verdere rede hoekom Nietzsche die idee van ’n "eternal recurrence" uitgewerk
het, het te make met ’n spelpatroon wat hy tussen letterlike en figuurlike taal,
tussen oorsprong en oorspronklikheid, raakgesien het. Sy idee van ’n "eternal
recurrence" is eintlik nodig om verandering, of in sy woorde, "eternal changing",
te verseker:
This world: a monster of energy, without beginning, without end; a firm,
iron magnitude of force that does not grow bigger or smaller, that does
not expend itself but only transforms itself; as a whole, of unalterable size,
a household without expenses or losses, but likewise without increase or
income; enclosed by "nothingness" as by a boundary; not something
blurry or wasted, not something endlessly extended, but set in a definite
space as a definite force, and not a space that might be "empty" here or
there, but rather a force throughout, as a play of forces and waves of
forces, at the same time one and many, increasing here and at the same
time decreasing there; a sea of forces flowing and rushing together,
eternally changing, eternally flooding back with tremendous years of
recurrence, with an ebb and a flood of its forms; out of the simplest forms
striving toward the most complex, out of the stillest, most rigid, coldest
forms toward the hottest, most turbulent, most self-contradictory, and
then again returning home to the simple out of this abundance, out of the
play of contradictions back to the joy of concord, still affirming itself in this
uniformity of its courses and its years, blessing itself as that which must
return eternally, as a becoming that knows no satiety, no disgust, no
weariness: this, my Dionysian world of the eternally self-creating, the
eternally self-destroying, this mystery world of the twofold voluptuous
delight, my "beyond good and evil" without goal, unless the joy of the
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circle is itself a goal; without will, unless a ring feels good will toward itself
– do you want a name for this world? A solution for all its riddles? A light
for you, too, you best-concealed, strongest, most intrepid, most
midnightly men? – This world is the will to power – and nothing besides!
And you yourselves are also this will to power – and nothing besides!
(Nietzsche 1967:550)
Dit blyk duidelik dat Nietzsche hier in dieselfde asem van twee dinge praat, dat
hy die willende wêreld hier as ’n metaforiese stryd beskryf. Dit is ’n stryd waar
Nietzsche insien dat totaal nuwe dinge, sonder dat daar ’n element van herhaling
by betrokke is, op betekenisloosheid of absurditeit neerkom. As ’n mens die
aanhaling hier bo versigtig lees, sien jy dat hy ’n wêreld skets waar ons tot in alle
ewigheid ’n "play of contradictions" sal hê, maar waar ons ook die "joy of
concord" sal smaak – met ander woorde, ’n wêreld waar geen finale versoening
bereik word nie, maar slegs tydelike punte van rus; ’n wêreld waar ons altyd
vasgevang sal wees in ’n spel tussen oorsprong en oorspronklikheid, tussen
herhalings en veranderinge, tussen lyflike beperkings en verbeeldingsvlugte;
tussen ons eksistensiële, historiese bepaaldheid en die verskuiwing van grense.
Dit is ’n wêreld waar ons tot in alle ewigheid sal stry en versoen, sal liefhê en
baklei, en sal verskil en sal ooreenstem – ’n wêreld waar die artistieke metafoor
altyd doenig sal wees.
Nietzsche het dus eerstens ingesien dat die enigste werklikheid wat ons kan ken,
volkome met taligheid deurspek is.
In die tweede plek het hy geredeneer dat hierdie taligheid uit sintuiglike of
estetiese werking ontstaan het.
In die derde plek het hy ingesien dat ’n prosesmatige spel tussen letterlike en
figuurlik-sintuiglike taal, tussen oorsprong en oorspronklikheid, die potensiaal
besit om in ’n nuwe konvensionele tekensisteem om te sit. Op hierdie punt kan ’n
mens egter vra hoekom ons nie maar kan voortgaan om binne die bestaande
konvensionele perspektiewe, die bestaande grense en moontlikhede van ons taal,
te opereer nie. Hoekom sal ’n mens enigsins nuwe spelreëls wil opstel? Is daar
enige goeie rede hoekom bestaande tekensisteme moet verander? Een rede
hoekom ’n mens hierdie vrae vra, is dat ons nooit seker kan wees dat die nuwe
moontlikhede wat nuwe spelreëls oopmaak, noodwendig goed gaan wees nie.7
Nietzsche se implisiete antwoord op die vraag hoekom verandering nodig is, is
dat nuwe, ekspressiewe skeppings ’n manier is om aan die nihilisme te ontkom en
’n outentieke bestaan te verseker. Dit beteken dat dit nie die resultaat is wat tel
nie, maar die skeppingsproses. Dit is hierdie skeppingsproses wat vir hom ’n
manier is om te ontkom aan ’n premature geestelike dood wat uit dogma kan
voortvloei. Sy "Übermensch" is een wat hierdie spel verstaan, wat byvoorbeeld
besef dat ’n utopie waar die skep van nuwe betekenis geen funksie meer het nie,
’n onbereikbare doodse droom is, aangesien dit ’n wêreld is waar ’n mens
vroegtydig van verveling sal sterf.
Vir Nietzsche het nuutskepping in die eerste plek met oorspronklike, metaforiese
artistieke prosesse te make. ’n Mens sê dit omdat hy ’n dinamiese historiese
proses skets waar die kunstenaar, sy "Übermensch", deur die manipulering van
sintuiglike tekens nuwe realiteite skep, mede-aanspreeklik is wanneer ou
realiteite vergete raak, en help om vergete realiteite weer lewend te maak. Vir
Nietzsche beweeg die kunstenaar dan aan die voorpunt van die proses om
tekenmiddels uit te brei, in te kort en te verander. So kan die kunstenaar
byvoorbeeld nuwe ekspressiewe betekenisse skep en ander betekenisse verlore
laat gaan, nuwe onderskeidings maak en ou onderskeidings laat verval, nuwe
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ooreenkomste aangaan en ou ooreenkomste vergeet. Die kunstenaar kan nuwe
dinge in die geskiedenis "in"-teken, en ander dinge weer "uit"-teken. En omdat hy
van mening is dat sintuiglike kuns – die estetiese – aan die voorpunt van hierdie
spel staan, reken hy dat "only as an aesthetic phenomenon is the world and
existence eternally justified". Dit is ook die rede hoekom hy sê: "We possess art
lest we perish of the truth" (Nietzsche 1967:435).
Om hier saam te vat: waar die metafisika tradisioneel ’n hiërargiese ereplek aan
letterlike taal gegee het, het Nietzsche hierdie hiërargie omgedraai en ’n voorkeur
aan die nuwe en aan figuurlike taal gegee. Volgens Nietzsche is Hegel se
“Aufhebung”, die sintuiglike metafoor wat waaragtig word, ’n illusie waarvan ons
vergeet het dat dit ’n illusie is. Nietzsche se manier om aan ’n finale“Aufhebung”,
vir hom ’n absolute betekenisloosheid, te ontkom, is om die willende, skeppende
potensiaal van metaforiese prosesse te beklemtoon; om "ja"te sê aan die
toekoms, aan die prosesmatige ontvouing van die menslike bestaan. Om "ja" te
sê aan ’n wêreld waar die begeerte na die onbekende vir altyd nagestreef word.

Oorsprong en oorspronklikheid by Heidegger
Dit is opmerklik dat waar Nietzsche voorkeur aan oorspronklikheid gee, Heidegger
weer voorkeur aan die oorsprong gee. Daarom merk Ijsseling (1990:48) op: “De
neiging om de geschiedenis te begrijpen als een verwording, verval en
verwijdering van de oorsprong en een zekere nostalgie naar het eigene en
eigenlijke, oorspronkelijke en zuivere [...] zijn by Heidegger onmiskenbaar
aanwezig.” Hoewel die nostalgie vir die oorsprong sterk in sy vroeë werk, Sein
und Zeit (Being and time) (1927), teenwoordig is, fokus ek vir die doeleindes van
hierdie artikel op Heidegger nadat hy sy sogenaamde taalwending ondergaan het,
aangesien hy daarna die korrespondensie-spieël op die mees treffende wyse
neergesit het.
Heidegger se taalgeïnspireerde neersit van die korrespondensie-spieël en sy
hunkering na die oorsprong werk egter hand aan hand. ’n Mens kan begin om
hierdie wisselwerking tussen taal en oorsprong by hom te ontleed deur te let op
sy suggestie dat daar tye van onthullings moes gewees het toe daar "ooptes"
ontstaan het waar taal ’n realiteit geword het. Hierdie ooptes, hierdie onthullings,
is vir hom outentieke gebeurtenisse; hulle is die voor-diskursiewe gryp-enoophou-gebeurtenisse van dit wat gesien en gehoor is.
Ter verduideliking van Heidegger se standpunt haal Ricoeur (1978:281) die
volgende aan: "[O]ur thought must grasp with insight what has been heard [...]
thinking is a grasping by the ear that grasps with sight. In other words thinking is
a hearing and a seeing." Hofstadter (in Heidegger 1971:xvi) verduidelik weer
Heidegger se waardering vir latere “outentieke” taal soos volg: "[T]he ancient
thought – an original discovery of the poets and thinkers who spoke the IndoEuropean languages into being – is the one that is truest to the nature of the
thing as it is knowable in and from living experience."
Verder is Heidegger lief om uit te wys hoe daar met die taaloordrag vanuit Grieks
konkrete oerkonsepte verlore gegaan het, hoe die verlies van outentisiteit begin
het:
[...] with the appropriation of Greek words by Roman-Latin thought.
Hupokeimenon becomes subiectum; hupostasis becomes substantia;
sumbebekos becomes accidens. However, this translation of Greek names
into Latin is in no way the innocent process it is considered to this day.
Beneath the seemingly literal and thus faithful translation there is
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concealed, rather, a translation of Greek experience into a different way of
thinking. Roman thought takes over the Greek words without a
corresponding, equally authentic experience of what they say, without the
Greek word. The rootlessness of Western thought begins with this
translation. (Heidegger 1986:257-8)
Die rede waarom Westerse denke volgens Heidegger ontwortel geraak het, is dat
die konkrete, dingagtige, sintuiglike kern waaromheen woorde aanvanklik
"versamel" het, verlore gegaan het en slegs abstraksies daarvan oorgebly het.8
Dit is ook nodig om hier verder te nuanseer, aangesien dit nie die geval is dat
Heidegger (1971:242-55) bloot nostalgies oor die verlede is nie; dit is eerder die
geval dat hy die verlede herdink omdat hy die Syn van syndes (outentieke
taalgebeurtenisse) in die hede skerper wil omskryf. Om dit te vermag gaan hy
baie indringend met die betekenis van woorde om. In Hofstadter (in Heidegger
1971:xvi) se woorde: hy gebruik "etymology [...] to uncover human
misadventures in thinking [and] to bring to light what has been obscured in
history". Omdat Heidegger oorspronge, outentieke, konkrete betekenisse, weer
lewend wil maak, wemel sy tekste van woorde wat vandag dikwels oud en "plat"
klink: woorde soos ding, aarde, val, grond, oopte, sorg, gereedskap en
preservasie. Verder maak hy gebruik van selfgeskepte woorde wat ook ’n soort
metaforiese weerklank met die “dingagtige” oorsprong het, woorde soos ter
hande, voorhande, Dasein en geworpenheid.
Die wyse waarop hy ons aandag op die konkrete, dingagtige betekenis van
woorde vestig, is baie interessant, want het ons almal nie al op ’n keer toevallig
ontdek dat ’n woord wat vir ons duidelik, deursigtig en letterlik voorgekom het,
eintlik op ’n baie interessante wyse na dinge verwys nie, of, anders, eintlik ’n
samestelling van konkrete woorde is nie? Hier kan ’n mens voorbeelde noem soos
wanneer ons snap dat oorsprong aanvanklik oer-bron of oer-sprong was; dat
verbeelding "verstandelike ding" beteken; dat onmiddellik nie "nou"nie, maar
"sonder tussenganger" beteken; dat ontsê nie "weerhou" beteken nie, maar
"ont-sê, die praat verberg". Soos wanneer ons ook besef dat toekoms letterlik
"toe-koms" beteken: dit wat toe (geslote) is, maar gaan kom; die stelling "Die
toekoms is duister" is dus eintlik toutologies. Wat Heidegger dan onder meer
doen, is om ons daarop te wys dat oënskynlik "letterlike", deursigtige metafisiese
terme eintlik aanvanklik konkrete betekenisse gehad het. Soos reeds aangetoon,
is dit duidelik dat Heidegger van mening is dat hierdie konkrete betekenisse ’n
outentisiteit kan besit; dat in hulle die oorsprong van die syn opgesluit kan lê.
Om dit verder te verduidelik kan ’n mens sê dat Heidegger op ’n manier Hegel se
idee van “Aufhebung” op sy kop gedraai het: as die oorspronklike konkrete taal
deur ’n metaforiese uitslytproses omgesit is in deursigtige, letterlike taal (aktuele
taal, in Heidegger se woorde, en abstrakte betekenis in Hegel s’n) kan dit mos
moontlik wees om hierdie proses in trurat te doen. Waar hy sê dat "[W]ithin
language as saying there is present something like a way or path" (Heidegger
1971:126), impliseer hierdie pad tweerigtingverkeer. Indien dit moontlik is, soos
Nietzsche ook geredeneer het, om deur sintuiglike metaforiese tekenmanipulasie
ons toekomstige realiteit te skep, hoekom is dit nie ook moontlik om deur ’n
terugwerkende proses ou konkrete betekenisse terug te wen en lewend te maak
om sodoende ons oorspronge, en spesifiek die oorspronge van ons taal, te ontdek
nie? As ’n mens so te werk gaan, is die vraag na die oorspronge van die syn, die
syn van die syndes, glad nie so absurd nie, want dan kan outentieke betekenisse
(oënskynlik) herwin word. Volgens Heidegger lê ’n outentieke toekoms dan eintlik
in die verlede, in ’n herwinning van die verlede. Ons herwin die verlede deur die
geskiedenis wat ons sus of so gemaak het, te aanskou en te deurskou.
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Dit is dus duidelik dat Heidegger en Hegel ten opsigte van ’n evaluering van die
geskiedenis in twee rigtings trek. Dit is omdat Hegel die winste wat vanaf die
Griekse beskawing behaal is, beklemtoon, waar Heidegger weer die verliese
aantoon. Heidegger interpreteer die konkrete sintuiglikheid van die Grieke positief
en Hegel het weer waardering vir die beweging weg hiervandaan in die rigting
van idealisering.
Vervolgens bespreek ek die ander kant van Heidegger se teruggryp na die
oorsprong, naamlik Heidegger se aangryp van oorspronklikheid. Dit is Heidegger
wat toekomsgerig was en wat dit wat nog nooit sêbaar was nie, sêbaar wou
maak. In hierdie opsig het hy die kuns as ’n voorhoede van die toekoms gereken.
In On the way to language (Heidegger 1971:62) maak hy dan ook die
opspraakwekkende voorstel dat digters wat na taal "luister", selfs tegniese
prestasies soos ruimtevaart moontlik gemaak het. "[If] the word framing that
order and challenge had not been spoken: then there would be no sputnik", skryf
hy (Heidegger 1971:62).9
In The origin of the work of art verklaar Heidegger dat dit deur figuurlike
projeksies is (dit wat ek die metaforiese skep van nuwe betekenis genoem het)
dat die kunswerk sy "werk" doen. In die volgende aanhaling speel hy dan ook
letterlike en figuurlike taal teenoor mekaar af om die punt te maak dat dit die
figuurlike kwaliteit van kuns is wat dit eiesoortig maak en verseker dat dit sy
toekoms-"werk" verrig, naamlik om dit wat nie tans sêbaar is nie, en nog nooit
sêbaar was nie, sêbaar te maak:
Projective saying is poetry [...] Poetry is the saying of the
unconcealedness of what is. Actual language at any given moment is the
happening of this saying, in which a people's world historically arises for it
and the earth is preserved as that which remains closed. Projective saying
is saying which, in preparing the sayable, simultaneously brings the
unsayable as such into a world. (Heidegger 1986b:275)
’n Mens kan nou terugkeer tot die spoetnik, en na aanleiding van Heidegger sê
dat figuurlike projeksies ’n orde opstel, uitdagings rig en ’n aardse ruimte skep
wat spoetniks in ’n bo-aardse ruimte plaas. Met ander woorde, die objektiewe
wêreld word nie deur poëtiese taal benoem nie, maar poëtiese taal beskik oor die
vermoë om ’n konkrete werklikheid tot stand te bring. Eenvoudig gestel: as
mense nie éérs gedroom het oor vlieg en hulle drome verwoord het nie, sou ons
nou nog nie gevlieg het nie.
Vir Heidegger is dit egter nie slegs die kuns wat figuurlik is en daarom die
toekoms oopmaak nie. ’n Spesifieke soort filosofiese denke kan ook die toekoms
help oopmaak. Trouens, Heidegger problematiseer, soos Nietzsche, die
tradisionele onderskeid tussen kuns-as-figuurlik en filosofie-as-letterlik. Omdat
korrespondensie-denke – die idee dat "letterlike" taal in staat is om die
werklikheid op ’n deursigtige wyse te benoem – deur Heidegger bevraagteken
word, beskou hy selfs sy eie filosofiese denke as ’n soort taalervaring of gebeurtenis. Dit is ’n taalgebeurtenis waar ’n mens nie slegs ’n taal praat nie,
maar waar ’n mens eerder deur medium van ’n taal praat. Heidegger (1971:124)
stel dit so: "We do not merely speak the language – we speak by way of it." Wat
dít impliseer, is tweerigtingverkeer waar ’n ervaring met taal ons nie onaangeraak
laat nie.
In The nature of language (1971) maak Heidegger dan ook op verskeie plekke die
punt dat hy nie die aard van taal gaan of kan "representeer" nie. Hy beskryf sy
intensie soos volg: "They [sy lesings oor taal] are intended to bring us face to
face with the possibility of undergoing an experience with language" (Heidegger
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1971:57). Heidegger se filosofie praat nou van ervarings, waar tradisioneel
aangeneem is dat die filosofie eintlik die grense en voorwaardes van
korrespondensie, denke en handeling bepaal, en dat kuns eerder met ervarings te
make het.
Duidelik wil Heidegger nie slegs beskryf of representeer nie, maar wil hy, soos die
kunste, ’n mens se ervaringswêreld betree. ’n Mens let dan op dat hy ná sy
sogenaamde taalwending oorwegend ophou om gebruik te maak van dit wat hy
representasie-denke of aktuele taal noem en begin om soos die digter te skryf,
filosofie te maak, om tekens te manipuleer. As ’n mens dít nie besef nie, kan ’n
mens spesifiek in sy latere "talige" werke bladsy op bladsy lees sonder om veel
sin daaruit te maak. As ’n mens egter jou leesmodus verander en daaraan dink as
’n poëtiese leeservaring, maak Heidegger goeie konkrete, prosaïese poësie.
Soos Nietzsche, wat ’n pragtige metaforiese taal gebruik het, laat ook Heidegger
die ou rigiede akademiese onderskeid tussen letterkunde (kuns) en filosofie
vervaag. Of, meer akkuraat gestel, hy laat die letterkunde en die filosofie met
mekaar "praat". Ten opsigte van die werke wat in Poetry, language, thought
opgeneem is, skryf Hofstadter (in Heidegger 1971:xi): "In these essays, as they
advance in date of composition, one may discern at the same time an increase in
the poetic quality of their language. It is not an accident; it goes along with the
growth of the author's vision of truth and being."
In hierdie verband maak Heidegger (1971:136) ook die volgende opmerking: "All
reflective thinking is poetic, and all poetry in turn is a kind of thinking."
Saam roep Nietzsche en Heidegger dan die vraag op of die verhouding tussen die
letterkunde en die filosofie, tussen oorspronklikheid en oorsprong, ooit volkome
kenbaar, versoenbaar, onderskeibaar of sêbaar is.
Hoe suksesvol was Heidegger om ’n mens ’n soort poëtiese, artistieke ervaring
met oorspronge te laat ervaar? Hofstadter (in Heidegger 1971:xvii) verwoord dit
soos volg: "Read what Heidegger has to say about the thinging of things [...] and
you will begin to re-collect in your own thinking a basic human grasp of the
meaning of things, which will open up afresh a basic human relationship to
them."
Hoewel ek self baie betekenis uit Heidegger se skryfwerk put, gaan ek my nie
uitlaat oor die kwaliteit van sy "kunstenaarskap", die mate waarin hy daarin slaag
om ons ’n oorspronklike ervaring met die oerbetekenis van dinge te gee nie. Wat
hier vir my van belang is, is in watter mate ons kan vertrou op die "basic human
grasp", die vermeende “ontologiese” ervaring wat Heidegger (of enige ander
kunstenaar) deur die taal of die kunswerk vir ons ontsluit. Dit is omdat ’n mens
vanuit die perspektief van die poststrukturalisme moet vra of dit werklik moontlik
is om die oorsprongsbetekenisse van ’n woord (of ervaring) op enige betroubare
wyse te herskep of lewendig te maak. Ek glo nie, want wanneer ’n mens hierdie
spel speel, begin jy ’n spel wat sy eie stert insluk: want soos die verlede
oënskynlik oopgevlek word, word die hede gewysig, en soos die hede verander,
word die toekoms gewysig, en soos die toekoms verander en die hede word, raak
die verlede weer iets anders. Dit is eenvoudig so dat daar oneindige moontlikhede
bestaan en dat ’n mens nooit hierdie drade in absolute, ontologiese
oorsprongsoutentisiteite, in "finale" outentieke woorde, sal kan vasknoop nie.
Derrida (1986:417) stel dit nogal raak: "[H]as anyone thought that we have been
tracking something down, something other than tracks themselves to be tracked
down?" Die punt is nie dat ’n mens nie soos Heidegger agteruitkykende,
metaforiese prosa kan skryf en daarmee die verlede in die spel kan bring nie – dit
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kan ’n mens wel doen; die punt is bloot dat ’n mens nooit absoluut op die
skeppings wat ’n mens so in die spel bring, sal kan vertrou nie.
As ’n mens Heidegger se oorsprong met Derrida se trace vergelyk, is dit duidelik
dat Derrida Heidegger se oorspronge met agterdog bejeën. Derrida (1976:65)
skryf in hierdie verband: "The trace is in fact the absolute origin of sense in
general … Which amounts to saying once again that there is no absolute origin of
sense in general. The trace is the difference which opens appearance […] and
signification." Ons het met ander woorde in "traces" nie met outentieke oorsake
en gevolge te make nie. Soos Derrida verduidelik:
No doubt life protects itself by repetition, trace, différance (deferral). But
we must be wary of this formulation: there is no life at first which would
then come to postpone, or reserve itself in différance. The latter
constitutes the essence of life. Or rather: as différance [...] Life must be
thought of as a trace before Being may be determined as presence [...]. It
is thus the delay which is in the beginning. (Derrida 1978:203)
Heidegger worstel eintlik in sy talige werke om die verskil tussen oorsprong en
oorspronklikheid weg te dink, hoewel ’n wesentlike verskil tussen hierdie twee
dinge staande bly. Dit is hoekom dit op sommige plekke voorkom asof hy
argumenteer vir ’n oorsprong, ’n standvastigheid, ’n determinisme, ’n absolute
ontologie in die syn van syndes, en dit op ander plekke weer voorkom asof hy
meen dat outentisiteit geleë is in oorspronklikheid, in ’n besef van die labiliteit en
die kontingensie van die syn. Wat oorsprong betref, skryf hy byvoorbeeld dat elke
stuk aarde noodwendig sy eie historiese mens voortbring: "Genuinely poetic
projection is the opening up or disclosure of that into which human being as
historical is already cast. This is the earth and, for an historical people, its earth,
the self-closing ground on which it rests together with everything that it already
is, though still hidden from itself" (Heidegger 1986:277-8). Wat oorspronklikheid
betref, skryf hy:
In setting up a world and setting forth the earth, the work is an instigation
of […] striving (lees: oorspronklikheid). This does not happen so that the
work should at the same time settle and put an end to the conflict in an
insipid agreement, but so that the strife may remain a strife.
Die volgende is weer ’n voorbeeld van hoe Heidegger probeer om die verskil
tussen oorsprong en oorspronklikheid weg te dink, en inderwaarheid so ’n
metaforiese perspektief op die skep van nuwe betekenis aan die orde stel:
The founding of truth is a founding not only in the sense of free bestowal,
but at the same time foundation in the sense of this groundlaying
grounding. Poetic projection comes from Nothing in this respect, that it
never takes its gift from the ordinary and traditional (lees: oorsprong). But
it never comes from Nothing in that what is projected by it is only the
withheld vocation of the historical being of man itself. (Heidegger
1986:277)
Met ander woorde, die kuns moet terselfdertyd as wat dit iets nuuts is, iets ouds
wees; dit moet ’n oorsprong besit terwyl dit oorspronklik is.
Op hierdie punt raak my argument ten opsigte van Heidegger en ’n bydrae tot ’n
metaforiese perspektief op kuns en die skep van nuwe betekenis duideliker,
naamlik dat dit geensins is omdat Heidegger vir ’n metaforiese perspektief
geargumenteer het dat hy gehelp het om ’n metaforiese perspektief aan die orde
te stel nie. Wat eerder gebeur het, is dat sy mislukte poging om ’n metaforiese
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perspektief te omseil deur die verskil tussen oorsprong en oorspronklikheid te
probeer wegdink, gehelp het om ’n metaforiese perspektief aan die orde te stel.
Wat herhaaldelik omtrent Heidegger se geskrifte opval, is hoe hy, waar hy
intensioneel probeer om ’n ontologie op te stel deur die verskil tussen oorsprong
en oorspronklikheid weg te dink, verplig is om die mooiste metafore te gebruik,
hoe hy verplig is om ’n spel tussen letterlike en figuurlike taal, tussen oorsprong
en oorspronklikheid te speel; hoe hy verplig is om ’n beweging in tyd te beskryf
waarin die een of ander oorsprong, konvensie, ooreenkoms, patroon, herhaling of
betroubaarheid deur die een of ander oorspronklike beweging omsit in ’n nuwe
oorsprong, konvensie, ooreenkoms, patroon, herhaling of betroubaarheid.
Dus: ten spyte daarvan dat dit Heidegger se intensie was om die syn van syndes
te sê, raak die spel tussen oorsprong en oorspronklikheid in sy skryfwerk pragtige
skeppende metafore. Ek noem die volgende voorbeelde:
The dawning world brings out what is as yet undecided and measureless,
and thus discloses the hidden necessity of measure and decisiveness.
(Heidegger 1986b:272)
All creation, because it is such a drawing-up, is a drawing, as of water
from a spring. (Heidegger 1986b:277)
[T]he world is the clearing of the paths of the essential guiding directions
with which all decision complies. (Heidegger 1986b:271)
All things of earth, and the earth itself as a whole, flow together into a
reciprocal accord. But this confluence is not a blurring of their outlines.
Here there flows the stream, restful within itself, of the setting of bounds,
which delimits everything present within its presence. (Heidegger
1986b:267)
As ’n mens hierdie aanhalings versigtig lees, dan sien ’n mens dat Heidegger
deurgaans in hulle die een of ander oorsprong teenoor die een of ander vorm van
oorspronklikheid opstel, en dat hierdie twee sfere in ’n soort verwikkelde
onenigheid worstel om nuwe betekenis tot stand te bring. Waar Heidegger se
metaforiese woordkuns, sy spel tussen oorsprong en oorspronklikheid slaag, skep
hy inderdaad nuwe estetiese harmonieë.

Gevolgtrekking
Hoewel die outentisiteit wat Heidegger in die verlede gesien het, problematies is,
maak hy ’n belangrike punt in verband met die kuns. Dit is dat die kuns, anders
as wat dikwels gedink word, nie die een of ander "diep" of "vlak" realiteit
weerspieël nie, maar medepligtig is aan die werklikheid wat vir ons ontvou; dat
die kuns ’n werklikheidsontsluitende en wêreldstigtende taak het.
Hierbenewens toon sy onsuksesvolle pogings om finaal die verskil tussen
oorsprong en oorspronklikheid weg te dink, te skryf en te sê, dat hierdie verskil
eintlik nie weg te dink, te skryf of te sê is nie. Hiermee word nie beweer dat daar
nooit punte van rus, harmonieë, in die spel tussen oorsprong en oorspronklikheid
kan kom nie; al wat ek sê, is dat hierdie artistieke harmonieë nie op ’n
diskursiewe, aktuele wyse sêbaar is nie, nie volledig en uitputtend
interpreteerbaar is nie. Tydelike harmonieë gee eerder aanleiding tot
voortdurende herinterpretasie, tot ’n onafsluitbare proses van nuwe betekening,
tot ’n onkontroleerbare stigting van nuwe wêrelde, tot ’n positiewe "ja" aan die
ontvouende werklikheid.
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Ten opsigte van hoe Nietzsche oor oorsprong en oorspronklikheid dink,
argumenteer hy aan die een kant dat ons nooit oorsprong en oorspronklikheid in
’n punt van permanente waaragtigheid sal kan versoen nie. Aan die ander kant
interpreteer hy egter die feit dat ons nooit hierdie twee aspekte permanent sal
kan versoen nie, as juis dit wat permanente betekenis aan die wêreld gee. Dit is
juis hierdie insig, naamlik dat ons nooit ’n finale versoening tussen oorsprong en
oorspronklikheid gaan bereik nie, wat daartoe bygedra het om ’n metaforiese
perspektief op die skep van nuwe betekenis aan die orde te stel.
Hierdie artikel het aangetoon hoe Nietzsche en Heidegger die tradisionele
korrespondensie-spieël neergesit het om deur hul onderskeie denkweë ’n bydra
tot ’n positiewe, metaforiese perspektief op die skep van nuwe betekenis te
lewer. Hierdie perspektief is ’n belangrike alternatief vir die gevolge van die einde
van korrespondensie-denke, want volgens Conner (1989) is die ander
moontlikheid die al hoe meer effektiewe bestuur van betekenisloosheid - ‘n
kwessie wat in die inleiding aangeraak is waar na bestuursmanie verwys is. Hy
skryf:
The university or institution of learning cannot in these circumstances [die
neersit van die korrespondensie-spieël] be concerned with transmitting
knowledge in itself, but must be tied ever narrowly to the principle of
performativity - so that the question asked by teacher, student and
government must now no longer be "Is it true?" but "What use is it?" and
"How much is it worth?" […] This side of Lyotard's analysis leads to the
nightmare prospect envisaged by the Frankfurt school of Marxist social
theorists, of a world subordinated not to a rational ideal, but to the
absolutely ungoverned, principle of rationalization, the search for higher
output from lower input. (Conner 1989:32-3)
In hierdie artikel is ’n tentatiewe alternatief verskaf vir die nagmerrie wat hier bo
beskryf word. Dit is gedoen deur ons geheue te verfris van hoe Nietzsche en
Heidegger se tydspel tussen oorsprong en oorspronklikheid, ’n positiewe,
skeppende alternatief op “rasionalisering” lewer.
Ter afsluiting wil ek weer verwys na Nietzsche se standpunt dat "only as an
aesthetic phenomenon is the world and existence eternally justified" en
beklemtoon dat hy die estetiese definieer as skeppende, verbeeldingryke
metaforiese prosesse, dit wat ’n mens ook ’n poëtiese verbeelding kan noem - dit
is ’n verbeelding wat “ja” sê aan die onbekende en “nee” sê aan ideologiese
burokratisering wat die onbekende onderdruk.
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Eindnotas
1

Aspekte van hierdie artikel is gebaseer op my doktorale proefskrif. Sien
Potgieter (1999).
2
Korrespondensieteorieë verwys na teorieë wat ’n voorafgegewe realiteit
veronderstel waarop waarheid gebaseer moet word.
3

Op ’n ander plek (Potgieter 1999:44-52) het ek geargumenteer dat moderniste
in die nuwe harmonieë van kunswerke ’n bewys vir ’n breë, algemene teleologie
gesoek het. Daar het ek my afgevra hoekom ’n bewys vir teleologie vir hulle so
belangrik was, en die antwoord waarmee ek vorendag gekom het, was dat hulle
die emansiperende veranderinge van hul eie tyd as goed en noodwendig wou
rasionaliseer om as ’n argument teen konserwatiewe elemente te dien.
4

Sien Potgieter (2006).

5

Sien Taylor (1986:16) vir ’n bondige bespreking van perspektiwisme. Sien ook
Nietzsche (1967:272-6).
6

Sien Nietzsche (1967:293-300).

7

As ek omgewingsverval oorweeg, dan is dit duidelik dat ons moet verander,
omdat die punt wat ons tans bereik het, gewoon nie volhoubaar is nie.
8

Sien Heidegger (1986b:257).

9

Dit is nodig om hier te noem dat Heidegger (1977) eintlik agterdog jeens die
moderne tegnologie koester. Volgens hom is die syn van die syndes in ons tyd
das Gestell, wat alles tot Bestand reduseer. Wat dus heers, is ’n berekenende
denke wat nie die voorwaardes van sy eie moontlikheid kan bedink, oordink of
deurdink nie. Volgens Heidegger luister digters verby dié denke na ’n meer
outentieke synsonthulling – waardeur die berekenende denke as eendimensioneel
ontmasker word.
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Abstract
The problem dealt with in this article derives from the question whether some
Afrikaans South African plays reflect expressions of diaspora that add to the
tensions between “post-postcolonial” centres and margins. Underlying the
problem is the assumption that theatre can inscribe empires as representations of
postcolonies in play texts. In this article I start from the hypothesis that the
chosen plays reflect, and comment on, real communities as postcolonies. Building
on this assumption and hypothesis enables one to distinguish between three
variations of diaspora. Afrikaans playwright Tom Gouws’s play Nag van die lang
messe (2006) relates most closely to the first variation, namely a classical
diaspora. The drama depicts seven expat South African males operating as Team
4 Emergency Operations below Caring Cross Station. In the play, this is the name
used to refer to Charing Cross Tube Station, which in reality is situated in
Westminster, London. Expressions of a transnational community, or modern
diaspora, on the other hand, inform Deon Opperman’s play Kaburu (2008).
Kaburu has a double focus, namely some Afrikaners’ historical dispersion to
British East Africa (presently Kenya), and the contemporary diaspora of
Afrikaners to Canada. The third expression of diaspora, inward/internal diaspora,
applies to Christiaan Botha’s play //Kabbo op die ysterspoor (2005). The play
depicts the title character’s transportation to the realm of the great god Eloib.
Historically //Kabbo was a shaman, and the San people were the first inhabitants
of Southern Africa. Botha’s play serves as a reminder that expressions of diaspora
in Afrikaans theatre do not exclusively involve Afrikaners and their links with
homelands, hostlands and postcolonies.

Opsomming
Hierdie artikel ondersoek die vraag of sommige Afrikaanse Suid-Afrikaanse
dramas weerspieëlings van die begrip diaspora bied wat bydra tot die spanning
tussen “post-postkoloniale” sentrums en marges. Onderliggend aan die probleem
is die aanname dat vorme van postkolonies in dramatekste ingebed kan word. Ek
vertrek in hierdie artikel van die hipotese dat die onderstaande dramas op
werklike gemeenskappe gebaseer is en op hul aard as postkolonies kommentaar
lewer. Hierdie aanname en hipotese skep die moontlikheid om drie variasies van
diaspora te onderskei. Tom Gouws se drama Nag van die lang messe (2006) hou
die nouste met die eerste vorm verband, naamlik ’n klassieke diaspora. Die
drama bied ’n voorstelling van sewe uitgeweke Suid-Afrikaanse mans wat as
Team 4 Emergency Operations onder Caring Cross-moltreinstasie werk. In die
teks verwys hierdie naam na Charing Cross-moltreinstasie, wat in werklikheid
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bestaan en in Westminster, Londen, geleë is. Die voorstelling van transnasionale
gemeenskappe, of ’n moderne diaspora, vorm die agtergrond vir Deon Opperman
se drama Kaburu (2008). Kaburu het ’n dubbele fokus, naamlik sommige
Afrikaners se historiese verspreiding na Brits-Oos-Afrika (tans Kenia) en die
huidige diaspora van Afrikaners na Kanada. Die derde vorm van diaspora,
inwaartse/interne diaspora, het op Christiaan Botha se drama //Kabbo op die
ysterspoor (2005) betrekking. Die drama bied ’n voorstelling van die titelkarakter
se verplasing na die groot god Eloib se werklikheid. Histories was die werklike
//Kabbo ’n sjamaan en was die San die eerste bewoners van Suidelike Afrika.
Botha se drama herinner ons daaraan dat voorstellings van diaspora in die
Afrikaanse drama nie slegs Afrikaners en hul bande met ’n tuisland, gasheerland
en postkolonie betrek nie.

1. Inleiding
Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) verklaar die betekenis van
diaspora as die “[v]erspreiding, verstrooiing v/d Jode buite die Heilige Land na die
Babiloniese gevangeskap, en later, i/d apostoliese tydperk, die verspreiding v/d
Joodse Christene onder heidene”. By uitbreiding verwys diaspora ook na die
“[v]erstrooiing van lede of gemeenskappe van enige kerklike gesindte wat van
hulle kerkverband geïsoleer is, of, [na gemeenskappe] van persone wat as
ontworteldes of voortvlugtendes van huis en haard beroof is” (WAT, deel 2, 1956,
s.v. diaspora).
Alhoewel hierdie lemma in ’n algemene sin na godsdienstige verstrooiings verwys,
het dit in die eerste plek op die Joodse diaspora betrekking. Safran (1991:83–99)
verwys in ’n artikel waarin hy diasporas met mekaar en met die Joodse diaspora
vergelyk, na minstens vyftien diasporas wat ooreenkomste met die Joodse
voorbeeld vertoon. Hy verduidelik dat onder andere die Armeense, Magrebse,
Turkse, Palestynse, Kubaanse, Griekse, Chinese en Poolse verstrooiings met die
Joodse diaspora vergelykbaar is. Hierby kan die verstrooiing van Afrikane gevoeg
word, met die voorbehoud dat die Afrika-diaspora nie ’n eenheidskarakter vertoon
nie, maar uit die verstrooiing van kultuurgroepe, dikwels uit dieselfde streek,
bestaan. Nie een van dié verstrooiings stem ten volle ooreen met die ideale tipe
(“ideal type”) wat deur die Joodse diaspora verteenwoordig word nie (Safran
1991:84). Dit is opmerklik dat Safran (1991:84) én WAT daarvoor voorsiening
maak dat die uitbreiding van die begrip nie ’n godsdienstige onderskeiding hoef in
te sluit nie.
Jacobs (2006:113–33) waarsku teen die onbeperkte uitbreiding van betekenisse,
of die “inflationary use of the term ‘diaspora’ in current critical discourse to cover
all kinds of expatriate experience” (Jacobs 2006:114). Braziel en Mannur
(2003b:1–22) gaan in hulle kritiek nog verder. Hulle wys daarop dat dié term
dikwels gebruik word “as a catch-all phrase […] to speak of and for all
movements, however privileged, and for all dislocations, even symbolic ones”.
Safran (2004:10) beweer selfs in ’n latere publikasie dat die uitbreidings waarna
Jacobs (2006:114) en Braziel en Mannur (2003b:3) verwys, van die begrip ’n
nuttelose metafoor kan maak. Vir Braziel en Mannur (2003b:3) bied die
moontlikheid om die begrip binne ’n bepaalde konteks te verteoretiseer egter die
geleentheid om die versleting of ongemotiveerde uitbreiding van die aanvanklike
begrip teen te werk.
Teoretiserings oor en toepassings van die begrip binne historiese en genrekontekste op Afrikaanse literêre werke het maar onlangs ’n aanvang geneem. Dié
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stand van sake sluit by Du Toit (2003:15–54) se stelling aan dat sommige
Afrikaanssprekendes vanaf die einde van die vorige millennium ’n tweede
diaspora ervaar en dat daardie ervaring reeds ’n neerslag in literêre werke gevind
het (Du Toit 2003:33). Butler (2001:212) verklaar in hierdie verband dat “[m]uch
of diaspora experience is unwritten: it is inscribed in the creative arts, material
culture, and oral traditions.” ’n Implikasie van Butler se stelling is dat ook
dramatekste en teateropvoerings as weerspieëlings van ’n veelheid van
diasporiese bewussyne (Vertovec en Cohen 1999b:xviii–xix) kan dien. Sover
vasgestel kon word, is daar nog geen volledige akademiese studie oor die
neerslag van diasporiese bewussyne in Afrikaanse dramas afgehandel nie. Hierdie
afleiding is na aanleiding van soektogte wat in Julie 2008 in die Nasionale
Navorsingstigting se NEXUS-databasis en in Sabinet se databasisse gedoen is.
Dat teoretiserings oor en toepassings van die begrip diaspora in die Afrikaanse
literêre kritiek in sy kinderskoene staan, kan onder meer toegeskryf word aan die
lang tydsverloop tussen wat Du Toit (2003) “[t]he first Boer (Afrikaner) diaspora”
(p. 27) en “[t]he second Afrikaner diaspora” (p. 33) noem. Volgens Du Toit
(2003:27) het die eerste Afrikaner-diaspora uit persone bestaan wat na afloop
van die Suid-Afrikaanse Oorlog (1902) nie die eed van getrouheid aan die nuwe
Britse owerheid wou aflê nie. Sommige van daardie bittereinders het verkies om
hulle in Brits-Oos-Afrika, tans Kenia, te vestig. Die tweede Afrikaner-diaspora het
’n trae aanloop tydens en na die Soweto-onluste van 1976 gehad, maar het teen
1993 tot ’n vloed van emigrante, onder andere na Brittanje en Kanada, gegroei
(Du Toit 2003:33).
Du Toit se verwysings na Kenia en Kanada hou verband met voorstellings van
diasporiese plekke en ruimtes in dramas wat later in hierdie artikel bespreek
word. Sy verwysings na Kenia en Kanada sluit by dialogiese verwysings na
diëgetiese ruimtes in Deon Opperman se Kaburu: ’n Drama vir die verhoog
(eerste opvoering 2007, gepubliseer 2008), Londen in Tom Gouws se Nag van die
lang messe: ’n Drama in vier bedrywe (eerste opvoering 2005, gepubliseer 2006)
en by ’n inwaartse diaspora in Christiaan Botha se //Kabbo op die ysterspoor
(eerste opvoering 2001, gepubliseer 2005) aan.
Skrywers van akademiese oorsigte van die Afrikaanse letterkunde, in die
besonder van die prosa, gebruik verskillende maar verwante terme om na
aspekte van diaspora te verwys. Die gebruik van verskillende terme beklemtoon
gevolglik die noodsaaklikheid van historiese en teoretiese kontekstualiserings in
besprekings met ’n diasporiese strekking. Voorbeelde van die gebruik van
verskillende, maar verwante, terme kom voor in Brand (2003), Drees, Stronks en
Marais (2001), Hofmeyr (2004), Jacobs (2006:113–33), Roos (2006:43–104) en
Van Niekerk (2008:1–9).
Drees, Stronks en Marais (2001) gebruik byvoorbeeld die term twyfelliteratuur
om na Eben Venter se Ek stamel ek sterwe (1996) en My simpatie, Cerise (1999)
te verwys.
Met die begrip diasporic identity as vertrekpunt verduidelik Jacobs (2006:113–33)
dat Karel Schoeman se ’n Ander land (1984) “an almost paradigmatic case of
cultural transplantation” verteenwoordig (Jacobs 2006:116).
Roos (2006:85) verwys onder die opskrif “Ballingskapliteratuur” na “die meer
globale plekloosheid eie aan die huidige tydsgewrig” wat in sommige Afrikaanse
prosawerke voorkom. ’n “[U]itbeweeg na groter ruimtes” is vir haar opvallend in
vertellings “gesitueer in onder andere Londen, Duitsland, China, Australië,
Argentinië, Nederland, Portugal, Indonesië en die Nevadawoestyn”. Sy verwys na
’n “Afrikaanse ‘diaspora’” wat as “subteks in verskeie verhale oor en deur ballinge
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en emigrante” voorkom. Soos Drees, Stronks en Marais (2001) verwys sy na
Eben Venter se Ek stamel ek sterwe (1996) en My simpatie, Cerise (1999), maar
as voorbeelde van “ballingskapliteratuur” binne ’n “Afrikaanse ‘diaspora’”.
Teen die agtergrond van dié kort inleiding blyk gevolglik die noodsaak om eers
vas te stel watter teoretiese aspekte van die begrip diaspora die opvallendste uit
die “subtekste” (Roos 2006:86) van Gouws se Nag van die lang messe (2006),
Opperman se Kaburu (2008) en Botha se //Kabbo op die ysterspoor (2005) in die
dramatekste “ingeskryf” (Butler 2001:212) is. Uit dié behoefte volg die primêre
probleem wat in hierdie artikel ondersoek word, naamlik die moontlikheid dat
daar in die drie dramatekste van drie variasies van diaspora sprake mag wees.
Onderliggend aan dié primêre probleem is die aanname dat die (invloed van)
voormalige kolonies van imperiale moondhede nie met onafhanklikwording
verdwyn het nie, maar onder andere in die letterkunde as voorstellings en
beskrywings van vorme van literêre postkolonies (Braziel en Mannur 2003b:19)
voortbestaan. Binne literêre en werklike postkolonies staan ’n marge steeds
konfronterend teenoor ’n magsentrum (of omgekeerd), maar omdat hierdie
verhouding ’n historiese opvolging van ’n soortgelyke, voorafgaande fase
impliseer, is dit waarskynlik meer korrek om na ’n ”post-postkoloniale” spanning
tussen sentrum en marge in postkolonies te verwys. In navolging van Mbembe
(2001:102–41) word gevolglik aanvaar dat literêre postkolonies in toneelvorm
voorstellings verteenwoordig van “a given historical trajectory – that of societies
recently emerging from the experience of colonization and the violence which the
colonial relationship involves” (Mbembe 2001:102). In hierdie sin is die
voorstellings van postkolonies in die drie dramas “a particularly revealing, and
rather dramatic, stage on which are played out the wider problems of subjection
and its corollary, discipline” (Mbembe 2001:102–3). Omdat verskillende
“historical trajectories” en “wider problems” (Mbembe 2001:102–3), dus
voorstellings van postkolonies, in die dramas betrokke is, word daar in hierdie
artikel aan die hand gedoen dat daar van variasies van diaspora in die betrokke
dramas sprake is.
Hieruit volg ook dat die variasies van diaspora in die betrokke dramas ’n
verwante, konsentriese aard vertoon, waarvan die klassieke variasie die nouste
by die “ideale tipe” (Safran 1991:84), dit wil sê die Joodse diaspora, aansluit.
Daaruit volg verder dat die aard van diaspora-gemeenskappe soos hulle in die
dramas voorgestel word, raakpunte met literêre postkolonies in toneelvorm
vertoon (Mbembe 2001:102–41; Braziel en Mannur 2003b:19).
Dié teoretiese afleidings ontvang hierna aandag. Laasgenoemde word deur
toepassings van die teoretiese raamwerk op drie dramas deur onderskeidelik
Gouws (2006), Opperman (2008) en Botha (2005) gevolg.

2. Teoretiese kontekstualisering: variasies van diaspora
Alhoewel die begrip diaspora aan voortgaande kontestasie onderwerp word
(byvoorbeeld in Clifford 1999:213–51, Butler 2001:189–219, Tölölyan 2007:647–
55, Tsagarousianou 2004:52–66, Vertovec 1999:1–37), tree ’n aantal
ooreenkomste tussen omskrywings daarvan na vore. Kokot, Tölölyan en Alfonso
(2004b:3) wys daarop dat die meeste diasporas ooreenkomste deel wat die
voorstelling van identiteit, plek en ruimte, en (soms) die beoefening van
godsdiens betref. Hulle verduidelik hul standpunt soos volg:
In all phases, a deep symbolical (and at times organizational) relation to
the "homeland" – be it an independent nation-state or set in a quasi-
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mythological distant past – is maintained by reference to constructs of
common language, history, culture and – central to many cases – to
religion.
Veral die woorde “[i]n all phases” in die aanhaling skep die moontlikheid om fases
in die historiese ontwikkeling van die begrip in die algemeen en in die toepassing
van die fases op dramatekste en hul opvoerings te onderskei. Kokot, Tölölyan en
Alfonso (2004b:3) verwys in hul bespreking met die woorde “[i]n all phases” na
die historiese oorgang ván ’n handelsdiaspora ná ’n kulturele en later ’n
arbeidsdiaspora, as fases binne die groter Griekse diaspora (Cohen 1997:270).
Omdat die drie dramas onder bespreking nie opvallend by Cohen se indeling van
oorgangsdiasporas aansluit nie, word in hierdie bespreking nie daarvan gebruik
gemaak nie.
Die identifisering van oorgange impliseer wel die werking van ’n historiese proses.
Daarom is dit moontlik om af te lei dat die historiese ontwikkeling en inhoud van
die begrip diaspora as ’n proses met ’n konsentriese aard voorgestel kan word.
Dit impliseer dat uitbreidings van die begrip mekaar oorvleuel, maar dat elke
uitbreiding nuwe betekenisse insluit. Safran (1991:84) se stelling dat die Joodse
diaspora die ideale tipe verteenwoordig, impliseer dat hierdie diaspora as die
sentrum of vertrekpunt vir die daarstelling van ’n teoretiese raamwerk kan dien.
Soos later aangetoon sal word, kom die voorstellings van identiteit, plek, ruimte
en die navolging van ’n ideologie of die beoefening van godsdiens as diasporiese
ooreenkomste (Kokot, Tölölyan en Alfonso 2004:3b) opvallend in Gouws se Nag
van die lang messe, Opperman se Kaburu en Botha se //Kabbo op die ysterspoor
voor. As gevolg van verskille in diasporiese bewussyn is dit moontlik om in hierdie
tekste variasies van diasporiese identiteit te herken. Hierdie variasies sluit by
voorstellings van diasporiese bewussyne in ’n klassieke diaspora, ’n moderne
diaspora en ’n inwaartse diaspora aan. Naas die uitwys van dié variasies op grond
van etimologiese oorwegings, sluit die gebruik van die terme klassieke diaspora
en moderne diaspora by Van Amersfoort (2004:361–2, 367–8) se benoeming
daarvan aan. Safran (2004:16) verwys na ’n inwaartse diaspora as “a sort of
‘internal diaspora’”.

2.1 Klassieke diaspora
Die eerste verwysings na ’n klassieke diaspora kom voor in die Septuaginta, wat
die Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament is en bedoel was vir die
Griekssprekende Jode wat in Bybelse tye in Alexandrië (Egipte) gewoon het. In
die Septuaginta verwys diaspora na Jode wat in ballingskap buite Palestina woon.
By uitbreiding verwys die woord gevolglik na “a dislocation from the nation-state
or geographical location of origin [of "homeland", dit wil sê tuisland] and a
relocation in one or more nation-states, territories, or countries [of "hostland", dit
wil sê gasheerland]” (Braziel en Mannur 2003b:1). Wat die Joodse diaspora uniek
maak, is dat dit “externally imposed, institutionalized, and ideologically and
theologically sanctioned” is (Safran 2004:11).
Hierby sluit ’n aantal kenmerke aan wat Safran (1991:83–4) vroeër in die eerste
uitgawe van die tydskrif Diaspora geïdentifiseer en Tölölyan (1996:3–36) vyf jaar
later verfyn het. In terme van die konsentriese benadering het nie al Tölölyan se
kenmerke op die Joodse diaspora betrekking nie. Daarmee kom gevolglik ’n
uitbouing van die Joodse diaspora tot stand wat, soos Van Amersfoort (2004:362)
aandui, raakpunte daarmee vertoon en in hierdie bespreking as ’n klassieke
diaspora aangedui word.
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Du Toit (2003:15–54) vat Tölölyan (1996:3–36) se
hoofkenmerke van ’n klassieke diaspora soos volg saam:

uiteensetting

van

1. The presence of coercion that results in the uprooting and resettlement of
a large number of people outside the boundaries of their homeland;
2. This results in the departure of a group who already have a clearly
delimited identity;
3. Such a diaspora community maintains a collective memory in text or the
folk tradition;
4. Diasporan communities patrol their communal boundaries (linguistic,
religious, etc.);
5. The members of these communities maintain communication with each
other; and
6. The “myth of return” may not involve a physical return but may involve a
symbolic, ritual, or religious orientation toward the homeland (Du Toit
2003:16–7; oorspronklike kursivering).
Die waarde van bogenoemde kenmerke is dat hulle ’n raamwerk vir die
bespreking van Gouws se Nag van die lang messe bied. Daarin speel die
handeling onder Caring Cross-moltreinstasie in Londen af, waar sewe uitgeweke
Suid-Afrikaners gestasioneer is. In elkeen leef herinneringe wat, soos in Mbembe
(2001:102) se postkolonie aangedui, deur geweld gekenmerk word.

2.2 Moderne diaspora
Die begrippe transnasionalisme en transnasionaal vorm die kern van moderne
diasporas (Butler 2001:211–19; Kearney 1999:520–38; Tölölyan 1996:3–36;
Tsagarousianou 2004:52–66). Vir Tölölyan (2007:652) behels transnasionalisme
“the crossing of a national border by a nonstate entity”. Hy verwys na die
volgende voorbeelde van “entiteite” (Tölölyan 2007:652): “an individual, a family,
a corporation, a nongovernmental organization, or indeed any other nonstate
organization, be it a terrorist group or a social movement”.
Kokot, Tölölyan en Alfonso (2004b:4) sluit by bostaande interpretasie aan deur
moderne diasporas te beskou as “processes of constructing and actively
maintaining social fields across borders”. Hulle beskryf die aard van dié sosiale
terreine (“social fields”) op dieselfde bladsy soos volg: “These social fields are
composed of relationships linking the migrants into their communities of
residence, as well as those connecting them to their homelands and/or other
diasporic communities.” Hulle sluit by Kearney se verduideliking aan dat
“‘[t]ransnationalism’ […] a blurring” (Kearney 1991:55) impliseer, deur te
verduidelik dat die “spatial boundaries of such fields often remain diffuse,
spreading forms of ‘homeland’ social organization into a kind of imagined
transnational community” (Kokot, Tölölyan en Alfonso 2004b:4). Die interpretasie
van moderne diasporas as denkbeeldige transnasionale gemeenskappe is vroeër
reeds deur Tölölyan (1991:3–7) met sy verwysing na “the exemplary
communities of the transnational moment” (Tölölyan 1991:5) in die vooruitsig
gestel.
Die opvallendste raakpunte tussen bostaande uiteensetting van hoofkenmerke
van moderne diasporas en Opperman se Kaburu hou met die voorstelling van
sosiale belange binne ’n transnasionale Afrikaanse gesin verband. Kaburu speel
die dag voor Jan, ’n suksesvolle sakeman, se verjaardag af. Die gesin wag op die
aankoms van Boetjan, sy suster Elna en haar man, Bertus, wat na Kanada
geëmigreer het. Na hul aankoms volg ’n reeks konfrontasies wat onder meer tot
Jan en Elna se emigrasie Kanada toe herlei kan word.
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2.3 Inwaartse diaspora
Vir Cohen (1999:275) verteenwoordig inwaartse diasporas “perhaps the most
adventurous concept of diaspora […] a suggestion that diasporas can be
constituted by acts of imagination”. Cohen (1999:275) verduidelik dat
[t]he central idea is that transnational bonds no longer have to be
cemented by migration or by exclusive territorial claims [because] a
diaspora can, to some degree, be held together or re-created through the
mind, through cultural artefacts and through a shared imagination.
Op grond van hierdie oorwegings verwys Tsagarousianou (2004:56) na inwaartse
diasporas as ’n vorm van “mental migration”.
Ook Safran (2004:16) gee erkenning aan die bestaan van ’n inwaartse diaspora;
hy verwys daarna as ’n “internal diaspora”. Soos in klassieke en moderne
diasporas speel plek ’n belangrike rol in interpretasies van inwaartse diasporas.
Anders as by die vorige twee vorme is daar by inwaartse diasporas nie sprake
van ’n werklike, fisiese gasheerland nie. Vergelyk Safran se verduideliking van die
aard van ’n inwaartse diaspora, waarin hy, as toepassing, verwys na persone wat
hul werk verloor het:
[…] “diaspora” may apply to persons who have been made redundant […]
and who have been forced to leave their homes in search of employment
elsewhere. But such persons may not have migrated from one country to
another, and may not have descended from people who had been
expatriated. Diaspora now includes individuals who belong to the category
of “other” not only because of their cultural “hybridity” but for a variety of
reasons. (Safran 2004:26)
As gevolg van die veranderde rol van plek kom daar by dié vorm van diaspora ’n
alternatiewe vorm van die tuisland ter sprake. Kenmerkend van die vorm is dat
die prosesse van insluiting (assosiasie) en uitsluiting (dissosiasie) subjektief tot ’n
besef van eiewaarde (of die afwesigheid daarvan) en identiteit by migrante bydra
(Tsagarousianou 2004:57). Dis is omdat die vooropstelling van die onderskeid
tussen tuisland en gasheerland vervaag.
Hierdie interpretasie van ’n alternatiewe tuisland kan aan die hand van Botha se
//Kabbo op die ysterspoor toegelig word. Die titelkarakter is ’n transposisie van
die historiese persoon //Kabbo wat instrumenteel was in Bleek en Lloyd (1911) se
optekening in hulle Specimens of Bushman folklore van volksverhale van die San.
Hy keer in die slot van Botha se drama simbolies na sy oorsprong (“Eloib se
binneklop!”, p. 55) terug wanneer hy sy kortbroek en T-hemp uittrek om in die
tradisionele drag van die San voor die gehoor te staan.

2.4 Watter aspekte van diaspora?
Teen die agtergrond van bostaande uiteensetting blyk dit, samevattend, dat
voorstellings van aspekte van die begrip diaspora in dramas deur Gouws,
Opperman en Botha hoofsaaklik ruimtelik en histories bepaal word.
Laasgenoemde sluit die ruimtes tuisland, gasheerland en postkolonie in. Die
voorstellings van ruimtes bepaal verder die konstruksie van identiteite, onder
andere soos dit deur karakterisering in die tekste beïnvloed word. In die drie
dramas sluit identiteitsruimtes ook by die gebruik van intertekste in die besonder,
en by voorstellings wat met die beoefening van godsdiens of die navolging van ’n
ideologie verband hou, aan. Identiteitsruimtes sluit intertekstueel daarby ook aan
by die geweldsaspek wat direk of indirek in die voorstellings van ’n historiese
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tuisland, gasheerland of postkolonie in ’n drama as die weerspieëling van ’n
bestaande werklikheid teenwoordig is. Hierdie geweldsaspek is herleibaar tot wat
Du Toit (2003:16) hier bo die “presence of coercion that results in the uprooting
and resettlement of a large number of people outside the boundaries of their
homeland” genoem het, of Tsagarousianou (2004:57) se verwysing na prosesse
van insluiting (assosiasie) en uitsluiting (dissosiasie) wat subjektief tot ’n besef
van eiewaarde by migrante bydra.
Die aannames waarvan daar in hierdie artikel oor die begrip identiteit vertrek
word, word saamgevat in Hall (2003:233–46) se bespreking getitel “Cultural
identity and diaspora”. Van die belangrikste vertrekpunte in sy bespreking is dat
kulturele identiteite veranderlik is omdat veranderlikes by die ontstaan daarvan
betrokke is. Diasporiese kulturele identiteite ontstaan as gevolg van die invloed
van herinnering, fantasie, vertelling en mite (Hall 2003:237). Hall (2003:244)
verduidelik dat identiteite “are constantly producing and reproducing themselves
anew, through transformation and difference”.
Die besprekings in die volgende afdelings verloop telkens aan die hand van die
teoretiese uiteensettings in verband met ’n klassieke, moderne of inwaartse
diaspora, soos dit hier bo uiteengesit is.

3. Klassieke diaspora: Nag van die lang messe (Tom Gouws,
2006)
3.1 Aansluiting by kenmerke van ‘n diaspora
Volgens die dramaturg het dié drama sy ontstaan te danke aan ’n werklike
diaspora wat verband hou met “die verhale wat Pierre de Jager [aan hom] vertel
het van hom[self] en sy span onder die moltreinspore in Engeland” (Gouws
2006:120).
3.1.1 “the presence of coercion” (Du Toit 2003:16)
Die karakters in die drama is, as gevolg van ongunstige omstandighede, gedwing
om hul tuisland, Suid-Afrika, te verlaat en hulle in hul gasheerstad, Londen, te
vestig. In Londen word hulle gedwing om werk in ’n omgewing en onder
omstandighede te aanvaar waarvoor hulle nie gekwalifiseer is en waarop hulle nie
voorbereid was nie. Hulle moet as ’n reaksiespan, Team 4 Emergency Operations,
in ’n skag onder Caring Cross-moltreinstasie gereed staan in geval van ’n
terroriste-aanval op die stasie. Op simboliese vlak verteenwoordig hulle die groep
Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse uitgewekenes in Londen. Jakob, die
spanleier, verduidelik dat daar “meer Suid-Afrikaners in Londen [is] as op
Groentemarkplein” (13). Elke spanlid is, in ooreenstemming met Safran
(2004:26) se tipering van ’n diasporiese uitgewekene, ’n “person who lives in a
modern place but who resents, or believes herself [or himself] to be victimized
by, that place and rebels against that modernity”.
Die personelys gee ’n aanduiding van sommige karakters se “viktimisering” en die
meegaande geweld in hul postkolonie, Suid-Afrika, en hul reaksie daarop. Die
karakter Braam Botha (50 jaar oud) word byvoorbeeld beskryf as ’n “eks-recce,
eks-veiligheidspolisieman op Vlakplaas, het pakket gevat, kry nie werk in nuwe
SA nie, agterdogtig, onbuigsaam en aggressief”. Ben-Louis van der Walt (20 jaar)
was die “hoofseun van ’n Waterkloof-spogskool” en is deur sy “ouers Londen toe
gestuur terwyl ’n ondersoek gedoen word rondom die dood van ’n swartman
waarby hy klaarblyklik betrokke was”. Izak (20 jaar) was “saam met Ben-Louis
toe [die] moord na bewering plaasgevind het”, terwyl Faan Fourie (28 jaar) die
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enigste oorlewende van ’n gesinsmoord is. Jakob de la Rey (42 jaar) was
voorheen ’n plaasboer en is die enigste oorlewende van ’n plaasmoord
waartydens hy sy been na meer as dertig steke met ’n mes verloor het (35) en
daarna met sy eie knipmes ontman (87) is.
Die pleeg van plaas- en gesinsmoorde, die optrede van sommige lede van die
veiligheidspolisie, die openbaring daarvan tydens sittings van die Waarheids-enVersoeningskommissie en die moord van ’n swart man deur leerlinge van die
Hoërskool Waterkloof is werklikhede uit die onlangse Suid-Afrikaanse geskiedenis.
Al die karakters wat in hierdie drama implisiet met dié historiese werklikhede
verbind word, ervaar ’n vlugreaksie. Du Toit (2003:16) verwys na dié reaksie as
“[t]he presence of coercion that results in the uprooting and resettlement of a
large number of people” (oorspronklike kursivering).
3.1.2 “myth of return” (Du Toit 2003:17)
Die teenoorgestelde daarvan is die mite van tuiskoms (“myth of return”), wat,
volgens Du Toit (2003:17), nie ’n fisiese terugkeer na die tuisland hoef te behels
nie, “but may involve a symbolic, ritual, or religious orientation toward the
homeland”. In hierdie verband verduidelik Hector soos volg hoe en waarom die
mite van tuiskoms uit die groep se gesprekke na vore tree:
Kyk hoe dikwels praat julle ouens hier net oor Suid-Afrika. Dis julle
conscience wat julle roer oorlat julle gevlug het uit die land. Julle het
gevlug oor die crime en die geld en die belasting, die regstellende aksie,
oor die AIDS […] en als, maar hier sit julle in hierdie uiters kak
omstandighede en al wat julle doen, is verlang terug. (Gouws 2006:77–8)
3.1.3 “a clearly delimited identity” (Du Toit 2003:16–7)
Nog aspekte van ’n klassieke diaspora wat in Nag van die lang messe na vore
tree, is dat die lede van Team 4 Emergency Operations ’n duidelik begrensde
kulturele identiteit vertoon wat met gemeenskaplike herinneringe verband hou
(Du Toit 2003:16–7). ’n Opvallende raakpunt tussen die karakters is dat hulle
Afrikaanssprekend is, soos Jakob op p. 21 vasstel: “Menere, you all speak
Afrikaans I presume?”
Daarby sluit die ooreenkoms aan dat die kulturele ruimte in die teks polities sterk
regs is. Teen die agtermuur van die verhoog staan die woorde, “BLY BLANK MY
VOLK” (10). Jakob verduidelik dat die vorige span “dit hier ’n volkstaat genoem”
het (13). Verder het die Onbekende Man in Gehoor, “wat so twee rye van voor
heel regs in die saal sit [’n] [s]treng regse look, met khaki en ’n baard”
(oorspronklike kursivering, 9). Vir hom is Siener van Rensburg, van wie Niklaas ’n
direkte afstammeling is, se voorspellings “die werklikheid” (79). Met hierdie
woorde plaas die Onbekende Man Niklaas se verwysings (109-12) na Adriaan
Snyman (2007) se boek oor Siener van Rensburg (Siener van Rensburg:
Boodskapper van God) en Jackie Grobler (Brandt 2007) se geredigeerde
weergawe van Johanna Brandt se oorlogsdagboeke (40), The war diary of
Johanna Brandt, binne regse verband. Dieselfde geld van Jakob se verwysing na
die werklike webwerf http://www.siener.co.za (110), wat egter sedert die
verskyning van die drama ’n algehele gedaanteverwisseling ondergaan het.
3.1.4 “collective memory” (Du Toit 2003:16)
In Nag van die lang messe hou gemeenskaplike herinneringe in ’n aansienlike
mate met rassediskriminasie verband. Nie al die karakters tree rassisties op nie.
Die opvallendste voorbeeld van nierassistiese optrede kan verbind word met die
voorstelling van Hector Small, wat in die karakterlys beskryf word as “27, jong
bruinman, angry, rebels”. Hector se woorde “So wragtag, my baas, hie is toe oek
’n lanie” (13) skep juis die moontlikheid dat hy Suid-Afrika verlaat het om van
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rassediskriminasie te ontsnap. Volgens Molamu (2004:56) verwys die woord lanie
in tsotsitaal na ’n wit manspersoon. Daarom is dit ironies dat Hector hom in ’n
diasporiese gemeenskap buite Suid-Afrika weer in rassediskriminasie deur wit
mans vasloop. Hy bots van die begin af hewig met die meeste ander karakters.
Hierdie botsings word veral deur verbale geweld gekenmerk waarin
raspejoratiewe herhaaldelik voorkom. Voorbeelde is “Boesman” (14), “geelbek”
(15), “kypie” (17), “kaffer” (21) en “Atta” (23).
 Moltreinstasie, interteks, onderbewuste
Hector verwys ten opsigte van ’n kollektiewe geheue na die “collective
unconscious vannie Afrikaner” (16), wat daartoe bydra dat die skag onder Caring
Cross-moltreinstasie simboliese waarde verkry. Hy verklaar die simboliek van die
stasie op p. 91 soos volg: “’n Moltreinstasie […] is simbool van die onderbewuste,
die wêreld wat ons onderdruk as gevolg van die norme en reëls van wat die
samelewing as aanvaarbaar of as onaanvaarbaar beskou.” Die dramaturg wys self
in die “Notas” aan die einde van die teks op raakpunte met “Neil Gaiman se
roman, Neverwhere, wat ook handel oor eietydse moltreinstasies [en wat] getuig
[…] van die kollektief mitiese onderbewuste waarin hierdie drama […] wil intap”
(120). Hy interpreteer die groot aantal intertekstuele verwysings in die teks as
die “ondergrondse moltreinstasies van die teks” (121).
 Neverwhere (Gaiman) as interteks
Neverwhere is in 1996 as ’n televisiereeks op BBC2 uitgesaai en kort daarna, ook
in 1996, deur BBC Books as prosawerk gepubliseer (vgl. Gaiman 1997, wat deur
Avon Books uitgegee is, en Wikipedia 2009, s.v. “Neverwhere (novel)”). Die
verband met Nag van die lang messe blyk uit die plekke waar die handeling in
Neverwhere afspeel, naamlik London Above en London Below. Gaiman se
skepping van die “realm of the Rat-Speakers, who worship and perform tasks for
rats” resoneer in Gouws se gebruik van rotte wat in die drama gedurig deur die
skag hardloop waar die handeling afspeel. Ook die verandering van Charing Cross
na Caring Cross is in navolging van Gaiman. Gaiman verander in Neverwhere die
name van bestaande plekke in Londen na name wat dieselfde klink, soos in die
geval van Knight’s Bridge wat Night’s Bridge word. Hierdie veranderings stel
Gouws en Gaiman in staat om op ironiese wyse en met ’n spel van
woordbetekenisse op die verloop van die handeling kommentaar te lewer. Omdat
die spesifieke raakpunte ten opsigte van ruimte tussen hierdie twee werke vir die
verdere verloop van my argument nie ter sake is nie, brei ek nie daarop uit nie.
Wat wel belangrik is, is dat Gouws in Nag van die lang messe die groot aantal
intertekstuele verwysings in sy teks – nie net na Gaiman se Neverwhere nie - as
die “ondergrondse moltreinstasies van die teks” (121) beskou, met ander woorde
as die ekwivalent van London Below. Dit is gevolglik moontlik om die karakter
Richard Mayhew en sy medekarakters in Neverwhere se reis en soektog, en
Richard se “diaspora” in die slot, met die voorstelling van die karakters in Nag
van die lang messe se diaspora in verband te bring. Laasgenoemde impliseer dat
Neverwhere, veral ten opsigte van die handeling en ruimte, gedeeltelik as ’n
matriks vir Nag van die lang messe optree.
Naas verwysings na Gaiman se Neverwhere is die groot aantal aanhalings in die
dialoog uit literêre en ander bronne opvallend, in dié mate dat Braam vir Izak
daarvan beskuldig dat hy “vir niks goed is [nie] behalwe om die hele fokken
Afrikaanse letterkunde van 1652 af tot nou toe te resiteer” (108). Nie net
aanhalings uit die Afrikaanse letterkunde word gebruik nie, maar ook die woorde
van onder andere Charles Manson, Walt Whitman, Hendrik Marsman, die Beatles
en ander (120). Dit gee tot ’n selfbewustheid in die dialoog aanleiding, wat, as
gevolg van die omvang daarvan, vir sommige persone in die gehoor ontoeganklik
mag wees.
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 Charles Manson as interteks
Die verband met Manson se opvattings is geleë in die gebruik van die uitdrukking
helter-skelter (in die teks aangegee as Helter Skelter). Ben-Louis gebruik die
uitdrukking, byvoorbeeld op p. 20, in die algemene betekenis van
“holderstebolder, halsoorkop” (Pharos 2005, s.v. helter-skelter). Hector,
daarenteen, verklaar die uitdrukking soos volg: “En daai sekte van Charles
Manson het mos uit ’n Beatleliedjie ’n geheime boodskap gehoor dat die Negers
een dag gaan opruk en al die whities uitmoor” (51). Sy verklaring stem met dié
van ’n werklike getuie tydens die Manson-verhoor ooreen (Watkins s.j.),
waardeur die bestaan van ’n ek-ander-verhouding in hierdie geval bevestig word.
 Johanna Brand as interteks
In aansluiting daarby verduidelik Niklaas dat Johanna Brand, ’n tydgenoot van
Siener van Rensburg, haar visioen in 1916, van hoe “duisende en duisende
Blankes gaan sterf” (113), die “Egiptiese nag” genoem het. (Gouws spel Brand se
van in die drama sonder ’n t.) Sy verduideliking van die “Egiptiese nag” (113–4)
stem met Snyman se uiteensetting van die hoofpunte van Brandt se visioen
ooreen:
[S]y [sien] die begin van ’n staking wat gou-gou dwarsoor die land versprei
[…] Die staking is so groot dat die hele land lamgelê word. Terwyl hierdie
staking aan die gang is, organiseer die swartes in die geheim en kom in een
nag bymekaar in Johannesburg […] hulle sny die kragverbindings binne en
rondom die stad af. […] Hierna, sien sy, vaar hulle die blanke gebiede in en
vermoor ons mense voor die voet. […] Vanweë die verskrikking van hierdie
gesig het Johanna Brandt in een enkele nag heeltemal grys geword. […] Toe
die dag breek, sien ek [Johanna Brandt] hoe die swart hordes in die rigting
van Pretoria beweeg. Dit was die teken vir die ander swartes in die land om
ook tot aanval oor te gaan en om in hulle eie dorpe die blankes stelselmatig
uit te moor. Sy het ook gehoor hoe hulle onder mekaar na hierdie dag verwys
as Our Great Day. (Snyman 2007:227–8)
 Siener van Rensburg as interteks
Niklaas, wat in die drama ’n agter-agterkleinseun van Siener van Rensburg is (8),
gee ook ’n uiteensetting (107–12) van ’n visioen wat soortgelyk is aan die een
wat Johanna Brand gesien het. Daarvolgens sal ’n “Egiptiese nag”, of ‘n “[n]ag
van die lang messe” (Snyman 2007:225), aan die gang gesit word wanneer
oudpresident Mandela tot sterwe kom. (Vergelyk as interteks verder Snyman
2007:220–27 vir ’n volledige uiteensetting van die agtergrond tot en raakpunte
met Niklaas se verwysing (107–12) na Mandela se dood in die dramateks.)
 Freud – beeld van die vaders (’n poging tot verklaring)
Gouws se verwysing na die “kollektief mitiese onderbewuste” (120) in die “Notas”
open die moontlikheid om Hector se verwysing na die “collective unconscious
vannie Afrikaner” (16) te plaas teen die agtergrond van Freud se interpretasie
van die mens se onderbewuste, wat uit ’n id, ego en die super-ego bestaan (vgl.
Thornton 2006 se opsomming van hierdie begrippe). Volgens Freud
verteenwoordig die id die mens se instinkte, veral die seksuele instink, wat
daarop gerig is om die begeerte na plesier te bevredig. Die id is dus, in
teenstelling met die ego, subjektief ingestel. Waar die ego met die werklikheid
rekening hou, verteenwoordig die super-ego die mens se morele waardes. In die
geval van iemand by wie die id permanent of tydelik oorheers, is botsings met die
super-ego gevolglik feitlik onafwendbaar.
Dit is opvallend dat die meeste karakters se herinneringe aan, of beeld van, hul
vaders in hierdie verband oorheers en dat Hector se woorde daartoe bydra om
hul herinneringe of opvattings na die oppervlak te bring. Laasgenoemde word
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aangehelp deur die inneem van sampioene wat in die skag groei en tot
hallusinatoriese gewaarwordinge aanleiding gee. Die herinneringe aan of
opvattings oor hul vaders word telkens ontluister.
Die beeld wat byvoorbeeld van Braam Botha, vader van Izak, voorgehou word,
word gevorm deur die feit dat hy voorheen ’n lid van ’n verkennerskommando, of
die recce’s, ’n weermageenheid, en later ’n lid van die veiligheidspolisie was. Uit
sy dialoog blyk dat hy “agterdogtig, onbuigsaam en aggressief” is (8). Sy
beskrywing van hoe die recce’s tydens die grensoorlog die Ovambo-vroue verkrag
en daarna seksueel vermink het (82–3), die mans se geslagsdele afgesny en dan
aan ’n leerband geryg het (85), of gevangenes op Vlakplaas aan hul geslagsdele
met ’n elektriese draad geskok het (33, 64), gee ’n aanduiding van die botsing
tussen id en super-ego in hierdie verteenwoordigers van ’n manlik kollektiewe
Afrikaner. Soortgelyke verhale oor hul vaders of oupas word deur Izak (45),
Hector (55), Faan (71–2) en Niklaas (89) vertel.
In Jakob se geval is hy, soos die Ovambo-mans, tydens ’n (plaas)aanval werklik
gekastreer. Die werker saam met wie hy grootgeword het, het hom eers meer as
dertig keer met ’n mes in die been gesteek, met die gevolg dat hy die been
verloor het en ’n kunsledemaat moes kry (35). Daarna het die werker sy
geslagsorgaan met sy “eie Joseph Rodger […] teen die knaters” afgesny (87). Die
teks laat blyk dat sy kastrasie ook simbolies verstaan moet word. Deel van sy
simboliese kastrasie was dat hy ná die plaasaanval “soos my ballas […] sonder
[…] die demonstrasie van […] krag” (98) gelaat is. Soos in Braam se vertelling in
verband met die onderwerping van en magsuitoefening oor die Ovambo’s tydens
die bosoorlog (82 e.v.), gebruik Jakob die woord krag om na magsuitoefening en
die verlies daarvan te verwys, per implikasie die magsverlies, dit wil sê
onderwerping aan fisieke en psigiese geweld, wat die kollektiewe Afrikaner-man
in die postkolonie ondergaan het.
Die indruk wat, ten slotte, na aanleiding van die optrede van intertekste in Gouws
se drama geskep word, is van ’n geïsoleerde, simboliese groep karakters wat met
hul kollektiewe, en elkeen met sy individuele, geskiedenis gekonfronteer word.
Onder andere as gevolg van intertekste wat met “die ou Boereprofeet” (8), Siener
van Rensburg, en “die volk se profetes” (109), Johanna Brand, verband hou, kan
die volgende woorde van Kokot, Tölölyan en Alfonso (2004b:3) op Nag van die
lang messe as klassieke diaspora-drama van toepassing gemaak word: “[In this
play] […] a deep symbolical […] relation to the ‘homeland’ […] is maintained by
reference to constructs of common language, history, culture and – central to
many cases – to religion.”

4. Moderne diaspora: Kaburu (Deon Opperman, 2008)
4.1 Aansluiting by kenmerke van ’n diaspora
Soos Gouws se drama is Deon Opperman se Kaburu (2008) ook op ’n bestaande
diaspora gebaseer. Stef Coetzee (2008:19), toe uitvoerende direkteur van die
Afrikaanse Handelsinstituut, verwys in hierdie verband na wat Du Toit (2003:16)
as ’n kenmerk van ’n diaspora binne ’n postkolonie sou aanstip, naamlik “[t]he
presence of coercion that results in the uprooting and resettlement of a large
number of people outside the boundaries of their homeland” (oorspronklike
kursivering). Coetzee skryf:
Die gebrek aan dialoog en konsultasie oor simbole en name het die kloof
tussen die regerende elite en die Afrikaanssprekende gemeenskap
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vergroot. Die vervreemding en geweldmisdaad, saam met die onbedoelde
gevolg van SEB [swart ekonomiese bemagtiging], het tot die emigrasie
van veral opgeleide wit mense gelei. By sommige wat agtergebly het, het
dit tot ’n “inwaartse migrasie” of onttrekking gelei. (Coetzee 2008:19)
Hauptfleisch (2008) verwys direk na die teenwoordigheid van diaspora-kenmerke
in Kaburu: “In hierdie geval is die sentrale kwessie die snelgroeiende Afrikanerdiaspora in die wêreld, en die menigte verskeurde Afrikaner-families wat as
gevolg van die emigrasiepatrone voortaan moet leef met van hulle gesinslede oor
al die kontinente versprei.” Soos in afdeling 2.2 van hierdie artikel uitgewys is,
sluit Hauptfleish met sy beskrywing by die begrip transnasionalisme of
transnasionaal as kern van moderne diasporas aan (Butler 2001:211–9; en
ander).
Elna en haar man, Bertus, keer aan die begin van die drama uit Kanada terug
Suid-Afrika toe vir die herdenking van haar pa, Jan, se 65ste verjaardag. Hulle
bring nie hul seun, Neil, vir die besoek saam nie, omdat dit, oënskynlik, nog
skooltyd in Kanada is. Later blyk dit dat Neil doelbewus in die sorg van vriende
agtergelaat is. Jan en Rika se seun, Boetjan, kom van Nelspruit af vir die
geleentheid aan. Vroeër reeds het Ouma, die enigste karakter wie se regte naam
nie in die personelys verskyn nie, Elna en Bertus daarvan beskuldig dat hulle
“gedros” het deur te emigreer. Haar skerp, maar dikwels humoristiese,
kommentaar of tussenwerpsels vestig haar in ’n dubbele rol: sy tree as die wyse
ou vrou op wat die historiese geheue van die gesin lewend hou, en ook as ’n tipe
nar wat agter die veilige mom van humor en gevatheid die waarheid pront uitsê.
Elna en Bertus se emigrasie Kanada toe en Rika se onvermoë om haar ná die
dood van haar seun, Francois, met Suid-Afrika as tuisland te assosieer, maak dit
moontlik om Kaburu as ’n voorbeeld van ’n moderne diaspora-drama te beskou.
In die drama verteenwoordig Elna, Bertus en Neil in Kanada die transnasionale
gesin wat deel van “the exemplary communities of the transnational moment”
(Tölölyan 1991:5) is. Rika se dissosiasie van Suid-Afrika as geestelike ruimte
verteenwoordig op sy beurt ’n inwaartse diaspora, dit wil sê ’n vorm van “mental
migration” (Tsagarousianou 2004:56), of wat Coetzee (2008:19) in die aanhaling
hier bo “’n ‘inwaartse migrasie’” genoem het. Ook elders in die teks kom
aanduidings van ’n diaspora as tema voor, onder andere op p. 8.

4.2 Vervaging van grense
Soos in die voorstelling van moderne diasporas die geval is, is daar in Kaburu
gevolglik sprake van die bestaan van sosiale belange (Kokot, Tölölyan en Alfonso
2004b:4) wat oor staatsgrense strek. In dié drama dra die bestaan van hierdie
vorm van transnasionalisme daartoe by dat staatsgrense, hier die grens tussen
Suid-Afrika en Kanada en die afstand wat die lande van mekaar skei, vervaag.
Nie net internasionale politieke grense vervaag nie, maar ook die grense binne
die familie val toenemend weg, namate die voorstelling van Bertus en Elna se
besoek die sosiale ruimtes tussen tuisland (Suid-Afrika) en gasheerland (Kanada)
onder die kollig plaas. Daarom verwys Braziel en Mannur (2003b:2) ook na
moderne diasporas as “fractured diasporas”.
Die toneel waartydens die waarheid oor Francois se dood uitkom, is een van die
spiltonele in die handelingsverloop. Naas Bertus en Elna se seun, Neil, is Francois,
Jan en Rika se ander seun, die enigste afwesige karakters. Vir Bertus is Neil ten
opsigte van sy verhouding met die tuisland simbolies “dood”. Francois is werklik
dood, maar die simboliese waarde van sy dood vir die tuisland word uiteindelik
hewig deur Rika bevraagteken. Sy is aanvanklik onder die indruk dat Francois
tydens die bosoorlog in ’n veldslag gesneuwel het. Soos Ouma se Krugerrand
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haar “versekering” (9) is, het Rika aanvanklik ’n versekering in verband met die
wyse waarop Francois gesterf het en die waarde van sy dood. Haar versekering is
die brief wat die kapelaan aan hulle gegee het. Die waarheid is egter dat die
mortier wat hy gebruik het om ’n tentpen mee in te slaan, afgegaan en hom aan
flarde geskiet het. Hy het dus onnodig, en nie as ’n held in ’n veldslag nie,
gesterf.
Francois was die een offer wat Rika nie gewillig was om te bring nie. Daarom
“sukkel [sy] nou om ’n volkslied te sing” (54). Haar “sukkel” kan interpreteer
word as die begin van ’n inwaartse diaspora. Later in die handelingsverloop stel
sy self die moontlikheid van ’n letterlike diaspora, na Jan se imminente afsterwe,
in die vooruitsig. Op Ouma se vraag wat sy gaan doen wanneer Ouma nie meer
daar is nie, antwoord sy dat sy “in ons huisie in die Dordogne in Frankryk” (57)
sal gaan bly. Rika staan gevolglik teenoor Elna, wat met Ouma dieselfde
verbondenheid aan die land en sy geskiedenis deel. Daarom gee Ouma haar
Krugerrand, of “versekering” (9), in ’n simboliese gebaar aan haar kleindogter en
nie aan haar dogter nie.
Ouma se gebaar word voorafgegaan deur Bertus se verduidelikings waarom hulle
die land verlaat het en Jan se verwysings na toestande wat hom in hierdie
verband bekommer. Hul verduidelikings en verwysings hou meestal met eietydse
aktualiteite verband, maar kan ook beskou word as heenwysings na geestelike
letsels wat as gevolg van uiterlike trauma agtergebly het. Bertus se ouers is
byvoorbeeld tydens ’n huisaanval vermoor; Elna kan nie in Kanada aanpas nie;
Bertus wil nie dat hulle in hul huis Afrikaans praat of Neil saambring Suid-Afrika
toe nie, omdat hy alle bande met die tuisland wil verbreek; Jan het kanker en sal
waarskynlik daaraan sterf; Rika kan nie Francois se dood verwerk nie; en Boetjan
voel hom skuldig aan Francois se dood.
Veral by Bertus (na aanleiding van sy ouers se dood) en Rika (na aanleiding van
Francois se dood) kan geestelike letsels as aanduidings van ’n veranderende
kulturele identiteit beskou word wat op herinneringe (Hall 2003:237) en ’n
bestaande werklikheid (Coetzee 2008:19) gebaseer is. Hoe diep die trauma strek
wat as gevolg van hierdie letsels ontstaan het, blyk (soos ook uit Niklaas se
aanvanklike onvermoë in Nag van die lang messe om sy kastrasie tydens ’n
plaasaanval bekend te maak) uit Bertus se reaksie toe dit duidelik word dat Elna
nie meer sy besluit om Kanada toe te emigreer, steun nie. Sy uitbarsting teenoor
haar: “Oor drie dae gaan ek op daardie donnerse vliegtuig wees, maar as jy by
jou familie wil bly, dan is dit jou eie keuse” (68), gee ’n aanduiding daarvan dat
hy emosioneel nie in staat is om in die teks die gesprek oor diaspora voort te sit
nie. Ook Rika se onverwagse aankondiging dat sy later van plan is om “in ons
huisie in die Dordogne in Frankryk” (57) te gaan bly, kan as ’n karakter se
onvermoë vertolk word om die narratief oor diaspora in die teks in woorde verder
te voer. Anker (2008; vgl. ook Van der Merwe en Gobodo-Madikizela 2007:6) wys
in hierdie verband daarop dat “die ekstreme ervaring van trauma byna altyd lei
tot ’n verlies aan woorde, ’n verslae [of paradoksale] stilte, omdat taal
doodeenvoudig nie in staat is, of genoegsaam is, om die ervaring te beskryf nie”.
Ouma, Elna, en veral Boetjan reageer egter op ’n teenoorgestelde wyse op die
geweld, wat, volgens Mbembe (2001:102), kenmerkend van ’n postkolonie, dit
wil sê hul tuisland, is. Daardeur ontstaan daar twee teenoorstaande perspektiewe
oor die posisie en toekoms van sommige Afrikaanssprekende persone in SuidAfrika, wat aan die voorstelling van ’n diaspora in Kaburu ’n sterk ideologiese
onderbou verskaf.
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4.3 Intra- en intertekste as historiese ruimtes
Die weergee van hierdie ideologiese argument vind nie slegs met gebruik van
verwysings na herinneringe uit die onlangse hede, soos Bertus se herinnering aan
die moord op sy ouers, plaas nie. Soos in sommige van sy ander dramas, skep
die dramaturg in Kaburu historiese ruimtes deur van intra- en intertekste gebruik
te maak. Soos Hauptfleisch (2008) uitwys, is feitlik al Opperman se gepubliseerde
dramas by die skep van intratekstuele historiese ruimtes betrokke. In hierdie
werke word, volgens Hauptfleisch (2008), “gefokus op die politieke
teenstrydighede en botsende magte in ons land, en veral Opperman se spesifieke
visie van die (byna mitiese) Afrikaner”.
Die gedagte dat veral Boetjan in Kaburu as ’n “(byna mitiese) Afrikaner”
(Hauptfleisch 2008) voorgestel word, sluit by dié karakter se tipering van homself
aan. Boetjan noem homself ’n “Afrikaan” (64) en ’n lid “van die stam wat hulle in
Afrika die naam Kaburu gegee het” (65). Die titel van die drama kom van hierdie
tipering, wat die Swahili-woord vir boere is. Dit is deur die plaaslike bevolking aan
die bittereinders gegee wat na afloop van die Anglo-Boereoorlog Kenia toe
uitgewyk het. Van hierdie historiese diaspora is gesê: “We will chase all the white
settlers into the sea, but we will leave one white tribe in the South – Kaburu –
because if you chase him, he will chase you back” (aangehaal in Bouwer 2007:3).
Opperman het dié woorde soos volg in Boetman se dialoog oorgeneem:
As hulle wil kom, dan moet hulle kom, as hulle my jaag, jaag ek terug. As
hulle my onderdruk, druk ek terug en as hulle slim raak, dan raak ek
slimmer, want ’n boer maak ’n plan en hy leef nie in vrees nie. Ek het
respek vir al die mense van my land en ek verwag dat hulle aan my
dieselfde respek moet betoon. (Opperman 2008:64)
Die teks maak gevolglik, wat die voorstelling van aspekte van diaspora betref,
van parallelismes gebruik waarby die voorstellings van Bertus en Elna se
moderne diaspora in die gasheerland (Kanada), Rika se inwaartse diaspora in die
tuisland (Suid-Afrika) en die kaburu se historiese diaspora in Kenia ter sprake
kom. Die teks maak binne dieselfde verband van ’n parallelisme gebruik wat in
die voorstellings en die betekenisse van die titel op die buiteblad saamgetrek
word. Die weerkaatsing op die buiteblad verteenwoordig die begrippe tuisland en
gasheerland as tweelingaspekte van die voorstelling van diasporiese ervarings in
die drama. Verder sluit die weerkaatsing van takke in water by Ouma se gebruik
op p. 35 van die boom as simbool aan (“Jy kan nie ’n volgroeide boom hier uit die
grond uit ruk en daar gaan plant nie”).
Sou ’n mens Mbembe (2001:102) se tipering van ’n postkolonie in aanmerking
neem, wil dit voorkom of Opperman se Kaburu beskou kan word as ’n vorm van
versweë dramatiese kommentaar op die voorstelling van die gevolge van ’n
inwaartse diaspora, waarvan Rika ’n verteenwoordiger is. Aanleiding tot dié
opmerking is die invloed van die historiese interteks, naamlik die uiteindelike
bestemming van Kenia se kaburu. Tans is daar, as gevolg van politieke en sosiale
druk en aansprake, waarskynlik weinig, indien enige, van die oorspronklike
kaburu's in Kenia oor. Hierdie druk het daartoe bygedra dat die kaburu Kenia, as
deel van ’n tweede diaspora, verlaat het (Beeld, 14 Junie 1991, p. 11; Burger
Wes, 11 Januarie 2006, p. 15). Ook Rika verlaat uiteindelik die tuisland, SuidAfrika, wat as gevolg van haar “mental migration” (Tsagarousianou 2004:56) vir
haar die gasheerland word.
Rika se lotgevalle illustreer daarby die onwaarskynlikheid daarvan dat slegs een
vorm van diaspora in ’n teks teenwoordig sal wees.
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Dit geld ook van Christiaan Botha se drama //Kabbo op die ysterspoor (2005),
waarin die voorstelling van ’n inwaartse diaspora oorheers.

5. Inwaartse diaspora: //Kabbo op die ysterspoor
(Christiaan Botha, 2005)
5.1 Aansluiting by kenmerke van ’n diaspora
Soos Gouws se Nag van die lang messe en Opperman se Kaburu is Botha se
//Kabbo op die ysterspoor op ’n werklike diaspora gebaseer. Die aard van hierdie
diaspora verskil egter van die diasporas waarvan Gouws en Opperman se dramas
voorstellings is. In Botha se teks sluit die voorstelling eerder by Tölölyan
(2007:648) se opmerking aan dat hy, “with many misgivings, the increasing
collapse of the distinction between diaspora and dispersion” moes aanvaar. Soos
vroeër in hierdie artikel uitgewys is, sluit Tölölyan (2007:648) se opmerking by
die stelling aan dat ’n diaspora kan bestaan deur bemiddeling van, “[or] be held
together or [be] re-created through the mind, through cultural artefacts and
through a shared imagination” (Cohen 1999:275). Hieruit volg dit dat die fisiese
verband tussen tuisland, gasheerland en postkolonie vervaag. In plaas daarvan
verruim hierdie begrippe om voorsiening te maak vir die voorstelling van ’n
diaspora “re-created through the mind” (Cohen 1999:275).
Ons kan, wat die interpretasie van aspekte van diaspora in //Kabbo op die
ysterspoor betref, aanvaar dat die hoofkarakter as die verteenwoordiger van ’n
groep mense, bekend as die San, uit die huidige en historiese werklikheid optree.
Die San staan in die volksmond ook in ’n pejoratiewe sin as die Boesmans
bekend. In hulle geval, en in Botha se drama, het hul status as Ander egter nie
net, soos in ander diasporas (Du Toit 2003:16a oorspronklike kursivering), as ’n
“coercion that result[ed] in the uprooting and resettlement of a large number of
people outside the boundaries of their homeland” gedien nie. Hulle is ook om die
lewe gebring of het deel van blanke boerderygemeenskappe geword. In die
drama verwys //Kabbo na “vyfhonderd van ons mense” (12) wat op een dag
doodgeskiet is. Hy verwys ook minagtend na die “[m]ak Boesmans” wat “ons die
Putboesmans genoem het” en wat “hul stanings by die witmense se ysterputse
geloop maak het” (40).
In ander opsigte sluit //Kabbo op die ysterspoor wél by aspekte van die
voorstelling van diasporas in Gouws en Opperman se dramas aan. Tölölyan
(2007:649) wys daarop dat gemeenskappe wat by inwaartse diasporas betrokke
is, soos die historiese San en //Kabbo as verteenwoordiger van die San in die
drama, gewoonlik intense trauma ervaar; gevolglik word hulle ’n “community to
which the work of memory, commemoration, and mourning” (Tölölyan 2007:649)
in die middelpunt staan. Volgens Tölölyan (2007:649) is verdere gevolge in sulke
gemeenskappe en in die voorstellings van hul diaspora die aanwesigheid van
hibriditeit en “a rhetoric of restoration and return”.
In //Kabbo op die ysterspoor hou die werking van hierdie drie kenmerke –
inwaartse geestelike oriëntasie, ervaring van trauma of die herinnering daaraan,
en verbeelde terugkeer na ’n tuisland – veral met die aard van die hoofkarakter
as intertekstuele personasie verband.

5.2 //Kabbo en sy intertekste
Die naam //Kabbo in die titel verwys nie bloot na die hoofkarakter-verteller in die
drama nie. Die naam resoneer ook ’n verband met die /Xam-sprekende //Kabbo
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en sy vertellings soos dit tussen 16 Februarie 1871 en 15 Oktober 1873 deur die
linguis Wilhelm Bleek en sy skoonsuster Lucy Lloyd in die Bleek-woning in
Mowbray, Kaapstad, opgeteken is (Lewis-Williams 2000:15–7). Sommige van
hulle aantekeninge is in 1911 van ’n inleiding deur George McCall Theal voorsien
en onder die titel Specimens of Bushman folklore gepubliseer (Bleek en Lloyd
1911). Hierdie publikasie, en dié wat daarna gevolg het, tree gevolglik as
intertekste vir die drama op. Die afbeelding van die historiese //Kabbo op die
gepubliseerde drama se buiteblad sluit by die gedagte van ’n historiese interteks
aan, want dieselfde afbeelding verskyn op p. 2 van Lewis-Williams (2000) se
inleiding tot Stories that float from afar.
Voorbeelde van raakpunte tussen die dramateks en Specimens of Bushman
folklore as interteks is die verwysing na die dramakarakter se pyp in die neweteks
(24) en die weergawe van hoe die historiese //Kabbo se tabaksak deur ’n honger
hond gesteel is (Bleek en Lloyd 1911, ||Kabbo’s song on the loss of his tobacco
pouch), of die dramakarakter se vertelling (15) van hoe die son sy lyf verloor het
en Bleek en Lloyd (1911) se optekening getitel The children are sent to throw the
sleeping sun into the sky. Bleek en Lloyd maak in hul optekening van die vorm
“||Kabbo” gebruik.
Die drama is daarby die gevolg van werk saam met ander navorsers oor die
oorblywende San (Tempelhoff 2001:8). Dat sy navorsing die gepubliseerde drama
beïnvloed het, is ’n rede waarom die handelingsverloop nie die historiese //Kabbo
se wedervaringe aan die hand van Bleek en Lloyd (1911) se optekening
noukeurig volg nie, maar eerder as ’n voortskrywing beskou moet word. Die
historiese //Kabbo is op die ouderdom van ongeveer 60 jaar op ’n klag van
skaapdiefstal tot swaararbeid gevonnis en vanaf Bitterputs (in die omgewing van
Kenhardt) Kaapstad toe gestuur (Watson 1991:9). Vergelyk ook Bleek en Lloyd
(1911) se optekening van twee weergawes met dieselfde titel wat met hierdie
voorval verband hou, naamlik ||Kabbo’s capture and journey to Cape Town. Bleek
het daarin geslaag om die Britse goewerneur te oortuig om //Kabbo en nog
enkele ander San in sy bewaring te plaas, waarna hy en Lloyd hul verhale
getranskribeer en in Engels vertaal het.
Dat Botha se drama ’n voortskrywing is, blyk daaruit dat //Kabbo in die
ongespeelde tyd voor die aanvang van die handeling uit die tronk vrygelaat (39)
en daarna nie, soos die historiese //Kabbo, in Bleek se sorg geplaas is nie.
//Kabbo verduidelik in die teks dat dit in die Kalahari was “waar ek twee winters
terug nog geloop het, en dis waar ek nou nog sou geloop het as julle poelieste my
nie in julle tronkding […] kom gooi het nie, oorlat daar g’n niks meer kos aan die
buitekant van die wildtuin se ysterrieme [plase se draadomheining] was nie [en
hy dus noodwendig skaap moes steel om aan die lewe te bly]” (21). In plaas
daarvan om //Kabbo in sy drama in Bleek se sorg te plaas, verplaas Botha hom
na ons tyd toe teen die agtergrond van intertekste. Hierdie //Kabbo is “kaalvoet
en geklee in ’n te groot, verflenterde, groen kortbroek en ’n vuil, stukkende Themp” (5). Hy vlug voor die “gangster boys” (7) in ’n sinkstegie naby die stasie
in, waar hy met die gehoor sy herinneringe aan ’n buiteruimte (diëgetiese ruimte)
elders deel. Namate hy in nostalgie versink, vervaag die sinkstegie vir hom en die
gehoor, want hede en verlede vervloei en loop in sy vertelling saam in ’n
ontmoeting met die “Groot God Eloib” (54).
As ’n grondpatroon vir die teks geld gevolglik die San se sjamanistiese rituele
waartydens siekes genees en reën gemaak is. //Kabbo se naam beteken immers
“droom” (Bleek en Lloyd 1911), terwyl Lewis-Williams (2000:11, 16, 24) ook
aandui dat //Kabbo histories ’n sjamaan was. Hierdie drama-as-ritueel kulmineer
sodoende in ’n openbaring (vgl. p. 53 e.v.) waaraan die gehoor deel sou kon hê.
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5.3 Plekloosheid en proses
Die mate waarin Botha sy intertekste navolg, het tot gevolg dat die titelkarakter
deel word van ’n proses wat gekenmerk word deur kragte wat aantrek en afstoot.
Tölölyan (2007:650) verduidelik in hierdie verband dat “[d]iasporicity [itself]
manifest[…] in relations of difference”. Die gevolg is dat //Kabbo in die drama
aanvanklik identiteits- en plekloos is.
Aan die begin probeer hy om hom met sy nuwe omgewing, of gasheerruimte, te
identifiseer. Kort na sy aankoms in die stegie verbind hy sy versierings
(“naelstringgoed”) in die dialoog met sy “Boesmangeit”, maar haal dit af wanneer
hy van die bedreiging uit sy omgewing bewus word (16). Hy keer egter in die slot
simbolies na sy oorsprong (“Eloib se binneklop!”, p. 55) terug wanneer hy die
Westerse kortbroek en T-hemp uittrek om in die tradisionele drag van die San
voor die gehoor te staan.
Intussen word hy deur sy verlange na die Kalahari verteer. Dié verlange tree in
die vorm van nostalgiese herskeppings van diëgetiese ruimtes na vore.
Voorbeelde is vertellings wat verband hou met sy kindertyd (16), die Kalahari as
plek (19), of die wilde heuning wat die Kalahari bied (36). Hierdie nostalgiese
herskeppings tree as ’n afstotende krag op, omdat die Kalahari as plek van
oorsprong, of tuisland, in sy herinneringe nie meer ’n simboliese paradys is nie.
Vir //Kabbo is die Kalahari ’n plek van skaamte, omdat die San simbolies
“bakhand by die agterdeur moet staan vir ’n bietjie niks droë brood” en “oorlat
algar die ander weet van ons skaam en aldag sôre lat ons wéét hulle weet” (14).
Daar is gevolglik in die dialoog sprake van die teenoormekaarstelling van plekke
en ruimtes, wat onder andere in die teenoorgesteldes van die motiewe hout en
yster na vore tree. Laasgenoemde groei tot ’n uitgebreide metafoor waarin die
grense tussen natuur en kultuur, animisme en Christendom, spiritualiteit en
werklikheid toenemend vervaag. Die teenstelling tussen //Kabbo se herinneringe,
of binneruimte, en die stegie as plek, sluit daarby aan. Botha bou hierdie
herinneringsaspek uit deur //Kabbo geestelik, in die vorm van ’n inwaartse
diaspora, te laat migreer.
Die geskiedenis as interteks (Lewis-Williams 2000:11, 16, 24) en die drama se
belangrikste interteks (Bleek en Lloyd 1911) laat Botha toe om sy //Kabbo
geestelik te laat emigreer, want in die geskiedenis was, en in die interteks en in
die drama ís, hy ’n sjamaan. ’n Leeu se gegrom wat dofweg hoorbaar is (51),
kondig die aanvang van sy binnewaartse reis aan. In ’n trans ontvang hy van
Eloib ’n boodskap (pp. 53 e.v.), maar dit kos die droomvrou, nou in die gestalte
van die winkelpop, Steentjie, om Eloib se boodskap aan hom oor te dra: hy moet
teruggaan Kalahari toe en die “ysterkoppe” laat “sien hoe dit lyk wanneer hárt die
kaptein is” (55); vir “ons mense” moet hy sê “lat Eloib vir ons wag by sy berghuis
in die Bo-Kalahari” en dat hy (Eloib) “vir ons [wil] sê hoelat ons onse ou stories
moet lat opstaan”, want dis “die stories van die eerste mense wat ons die pad sal
wys […] uit die ysterwoestyn uit” (56).
Die klem wat in die slot van die drama op geestelike waardes geplaas word, dui
aan dat //Kabbo nie na ’n werklike plek terugkeer nie, maar op ’n figuurlike reis
na ’n betekenisruimte, dit wil sê ‘n nuwe binneruimte, vertrek. Hy kan nie fisies
na sy werklike plek van oorsprong, sy tuisland, die Kalahari, terugkeer nie, omdat
dié plek in die drama slegs tekstueel, in die interteks van sy verlede en in die
stories van sy tuisland, bestaan. Sy nuwe “tuisland” word nou ’n alternatiewe
tuisland en sy diaspora ’n skepping van sy gedagtes, ’n abstraksie wat ontstaan
as gevolg van die teenwoordigheid van kulturele artefakte in die vorm van die
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versierings wat hy dra, en gedeelde herinnering in die vorm van intertekste
(Cohen 1999:275; Tölölyan 2007:648).

6. Samevatting
Soos in die inleiding van hierdie artikel in die vooruitsig gestel en in die
bespreking vasgestel is, is drie variasies van diaspora in Tom Gouws se drama
Nag van die lang messe (2006), Deon Opperman se Kaburu (2008) en Christiaan
Botha se //Kabbo op die ysterspoor (2005) onderskeidelik werksaam. Hierdie
aspekte raak veral die voorstelling van plekke en ruimtes, maar ook die invloed
van die verlede, identiteit en, soms, karakters se godsdienstige of ander
lewensbeskoulike oortuigings. In die drie dramas bepaal die voorstellings van
veral plekke en ruimtes die verhouding waarin die begrippe tuisland, gasheerland
en postkolonie tot mekaar staan. Dié verhouding bepaal weer watter variasie van
diaspora die opvallendste in een van die drie dramas voorkom. Nie net een
voorstelling van ’n tipe diaspora kom in ’n drama voor nie, maar een vorm
daarvan oorheers gewoonlik. Al drie dramas is op werklike diasporas gebaseer en
ondersteun in hierdie opsig gevolglik die gedagte dat die spel op die
voorstellingsruimte (dikwels ’n verhoog) ’n moontlike wêreld verteenwoordig wat
raakpunte met ’n gewone werklikheid vertoon. (Vergelyk onder andere Elam
2002:88-122 vir ’n uiteensetting van die werking van moontlike wêrelde in ’n
opvoering. Die opvoeringsgerigtheid van die betrokke dramatekste vorm egter nie
deel van hierdie ondersoek nie.)
Gouws se Nag van die lang messe is op die diaspora van Afrikaanssprekende,
ondergrondse moltreinstasiewerkers gebaseer. Van die drie dramas onder
bespreking staan hierdie teks die naaste aan dramas waarin ’n klassieke diaspora
voorgestel word (vgl. Du Toit 2003:16–7 se opsomming van die kenmerke van ’n
klassieke diaspora). Die meeste karakters se verlede word deur geweld
gekenmerk, wat daartoe gelei het dat hulle gedwing is om hul tuisland (SuidAfrika) vir ’n gasheerland (Engeland) te verruil. Die omvang en intensiteit van die
fisieke en psigiese geweld waarby die karakters betrokke is, dra daartoe by dat
daar in hierdie teks, anders as in Opperman se Kaburu, nie van opvallende
sosiale belange oor staatsgrense sprake is nie.
Die handhawing van bepaalde lewensbeskoulike oortuigings – deur intertekste te
betrek wat onder andere met Siener van Rensburg, Johanna Brandt en Charles
Manson verband hou - verleen aan die teks ’n regse aard. Daar is gevolglik in Nag
van die lang messe, óók as gevolg van die betrokkenheid van spesifieke
intertekste, sprake van die teruggryp na ’n verlede en die patrollering van
kulturele grense met ’n spesifiek sosiaal-politieke aard. Die dramaturg se
voorstelling van die karakter Hector Small dra egter daartoe by om in die teks ’n
kulturele en politieke korrektief te skep. Sy optrede en woorde dra uiteindelik
daartoe by dat die drama ’n kritiese ondersoek van die onlangse verlede en
optrede van ’n deel van die Afrikaanssprekende gemeenskap word.
As ’n moderne diaspora-drama, en uitgaande van wat vroeër in die artikel ’n
konsentriese benadering tot die begrip diaspora genoem is, het sommige
karakters in Deon Opperman se Kaburu, soos die karakters in Gouws se drama,
ook dwang ervaar om te emigreer (vgl. die rol wat die huismoord op Bertus se
ouers gespeel het in sy besluit om te emigreer). Verder kom daar by veral die
vroulike karakters (Rika, Elna en Ouma) sterk lewensbeskoulike oortuigings ter
sprake wat onder andere met die verlede rekening hou. Veral die vroulike
karakters beskerm hul kulturele grense of wend ‘n poging daartoe aan, soos Elna
wat daarteen skop dat daar in hul huis in Kanada net Engels gepraat sal word.
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Soos in Nag van die lang messe met die karakter Hector, is daar in Kaburu sprake
van ’n karakter wat die funksie vervul om as korrektief op te tree, naamlik
Boetjan. Gestel binne die groter ry-of-gly-debat (om te emigreer of nie), wat al
vir die afgelope paar jaar in die Afrikaner-gemeenskap heers, verteenwoordig hy
die standpunt van persone wat verkies om nie deel van ’n uiterlike diaspora te
wees waarin persone aan beide kante van die verspreiding hul sosiale bande
transnasionaal, oor staatsgrense, moet handhaaf nie.
Wat in Kaburu bykom, is ’n karakter wat haar aan haar omgewing (tuisland)
onttrek en binnewaarts, in ’n inwaartse diaspora, na ’n geestelike gasheerland
emigreer. Dieselfde proses voltrek hom in //Kabbo op die ysterspoor. Botha
gebruik in sy teks egter nie dieselfde sosiaal-politieke invalshoek as waarvan daar
in die ander twee dramas sprake is nie. In plaas daarvan herskep hy uit die
geskiedenis ’n intertekstuele karakter, //Kabbo, wat onder invloed van Bleek en
Lloyd (1911) se Specimens of Bushman folklore as sjamaan in die slot van die
drama op ’n inwaartse diaspora vertrek. Soos in Nag van die lang messe en
Kaburu, is daar in //Kabbo op die ysterspoor ‘n argument betrokke waarin die
historiese vervolging van die San, hul kontemporêre en kulturele assimilasie by
hul sosiale omgewing, en die waardes wat daaraan onderliggend is, betrek word.
In al drie dramas strek die diasporiese proses, of tydlyn, uiteindelik verby die
ruimtes van die tuis- of gasheerland. Teen die einde van die proses word die lede
van die diaspora óf volledige burgers van hul gasheerland, wat nou die status van
’n alternatiewe tuisland verkry, óf hulle bly in die ruimte van hul eerste tuisland,
of postkolonie, vasgevang. In die slot van Nag van die lang messe bly die sewe
moltreinstasiewerkers in hul postkolonie van geweld vasgevang. Ongeag dat hulle
hul persoonlike en kollektiewe skuld bely, verhoed ’n onverwagse ondergrondse
lek in die gastoevoer as ’n tipe deus ex machina, of mag van die noodlot, hulle
om regstellend op te tree. In Kaburu word Rika aanvanklik deel van ’n inwaartse
diaspora, maar verhuis later, nou as deel van ’n moderne diaspora en een van die
stroom Suid-Afrikaners wat buiteland toe emigreer, ná Jan se dood Frankryk toe.
In //Kabbo op die ysterspoor vertrek //Kabbo nie terug na sy geliefde Kalahari
nie, maar na die Kalahari van sy intertekste, en dus na ’n alternatiewe tuisland
sonder vervolging en geweld.
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LitNet Akademies – stylriglyne
Medewerkers word vriendelik versoek om asseblief die volgende
voorskrifte stiptelik te volg by voorleggings aan LitNet Akademies,
aangesien enige afwykings daarvan die hele proses vanaf keuring tot
redigering en oplaai op die webtuiste aansienlik vertraag en bemoeilik.
Indien daar wel om uitsonderlike redes van die riglyne afgewyk moet
word, moet sulke redes asseblief skriftelik aan die redaksie verskaf
word. Baie dankie.
TAALMEDIUM
Bydraes moet in Afrikaans wees, en vergesel van ’n Engelse Abstract en ’n
Afrikaanse Opsomming van hoogstens 300 woorde elk.
VOORLEGGING







Slegs elektroniese voorleggings (insluitend grafika of foto’s) word aanvaar,
maar nie in PDF-formaat nie.
Artikels (of ’n wesenlike gedeelte daarvan) wat aan LitNet Akademies
voorgelê word, mag nie elders óf onder oorweging óf reeds gepubliseer
wees nie (dit sluit vertalings en plasing op LitNet se SeminaarKamer in).
’n Kort biografie en foto van die skrywer moet die voorlegging vergesel.
Artikels moet behoorlik, en tot in die fynste besonderhede, taal- en
tegnies versorg en volgens die stylriglyne geformateer wees.
Digitale grafika en foto’s moet asseblief ook afsonderlik van die artikel
ingestuur word.
Kopiereg van die artikels berus by die skrywers. Indien die artikel, of ’n
verwerkte vorm daarvan, later gepubliseer word, sal ’n erkenning aan
LitNet Akademies waardeer word.

LENGTE
Daar is geen lengtebeperking op artikels nie.
FORMARERING







Stuur asseblief alle tekste in Verdana 10-punt.
Gebruik enkelspasiëring, en laat ook net een spasie na die einde van ’n
sin.
Paragrawe moet in blokvorm wees (dit wil sê nie met die eerste reël
ingekeep nie), met ’n oop reël tussen paragrawe.
Die oplaaiproses word aansienlik vergemaklik as skrywers bogenoemde
oop reëls tussen paragrawe skep eenvoudig deur “Enter” twee keer te
druk, en nie deur vooraf die paragraafspasiëring via die “Format >
Paragraph > Spacing”-bevele te stel nie – verseker dus asseblief dat
“Spacing > Before” en “Spacing > After” albei op 0 gestel is voordat u
begin.
Grafika moet van onderskrifte voorsien word. Dit is die plig van die
skrywer om kopieregklaring te kry indien nodig.
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PLASING



Hoogstens twee artikels per skrywer per kalenderjaar kwalifiseer vir die
R8,000 navorsingsgeld wat deur LitNet Akademies betaal word.
Die publikasiedatum van ’n artikel berus by die redaksie, maar ons poog
om finale weergawes van gekeurde artikels so spoedig moontlik te plaas.

AANHALINGS





Gebruik dubbelaanhalingstekens, en enkelaanhalingstekens binne
aanhalings.
Aanhalings moet nie gekursiveer word nie.
Aanhalings van vier reëls en langer mag “geblok” en ingekeep word, met
’n eenreël-spasie voor en na die aanhaling, en sonder aanhalingstekens.
Sluit ’n ingekeepte aanhaling volledig met die nodige/betrokke leesteken
af en verskaf dan die bronverwysing onmiddellik daarna tussen hakies,
sonder ’n punt binne die hakies.

VERWYSINGS
Volg in die algemeen asseblief die Harvard-metode, en meer bepaald soos hier
onder illustratief vir verskillende bronne uiteengesit. Let asseblief baie noukeurig
op interpunksie.
1. Bibliografie
(LW: Nie Bronne, Verwysings, ens. nie)
 Waar daar ’n bron met meer as een skrywer in die bibliografie voorkom,
kom net die eerste skrywer se voorletters ná sy/haar van; by die res van
die skrywers kom die voorletters vóór die van.
 By die titels van bronne word ’n hoofletter slegs by die eerste woord
gebruik, nie by alle hoofwoorde nie.
 Teleskopeer bladsynommers – byvoorbeeld: 198–9 in plaas van 198–199;
120–21 in plaas van 120–121.
 Laat ’n oop reël tussen inskrywings.
 In die geval van Engelse publikasies moet alle besonderhede wat in
Afrikaans kán verskyn, wel in Afrikaans aangegee word, byvoorbeeld:
Kaapstad in plaas van Cape Town; Londen in plaas van London; en in
plaas van and of &; (red.) in plaas van (ed.).
Name van uitgewerye word egter nie in Afrikaans vertaal nie.
1.1 Boeke
De Villiers, Emile. 2007. Die bewesiekte. Pretoria: Lapa-uitgewers.
Heyns, L.M. en H.J.C. Pieterse. 1990. Eerste treë in die praktiese teologie. 2de
uitgawe. Pretoria: Gnosis.
Pleij, H. 2000. Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden: Marthinus Nijhoff.
Rousseau, G.S. en Roy Porter. (reds.). 1980. The ferment of knowledge: Studies
in the historiography of eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge
University Press.
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Waar meer as een bron deur dieselfde outeur in die bibliografie verskyn, word by
verdere verwysings ’n em-lyn (ALT+0151) in plaas van die outeur se van gebruik:
Krog, Antjie. 1995. Relaas van ’n moord. Kaapstad: Tafelberg.
—. 1998. Country of my skull. Johannesburg: Random House.
—. 2000. Kleur kom nooit alleen nie. Kaapstad: Kwela.
1.2 Hoofstukke in boeke
Soos in onderstaande stel voorbeelde geïllustreer, verskyn slegs die naam van die
outeur/redakteur van ’n boek, en die publikasiedatum, ná ’n hoofstuktitel. Die
volledige besonderhede van die boek verskyn as afsonderlike inskrywing in die
bibliografie:
Clark, D. (red.). 1996. The sociology of death: Theory, culture, practice. Oxford:
Blackwell Publishers.
Mellor, P. 1996. Death in high modernity: The contemporary presence and
absence of death. In Clark (red.) 1996.
Roos, Henriette. 1990. Lewe met woorde: Opstelle oor die prosa. Kaapstad:
Tafelberg.
Venter, L.S. 1990. Enkele chronotopieë in Mahala. In Roos 1990.
1.3 Verhandelinge/proefskrifte
Oosthuizen, W.J. 1964. Die wet van opvolging van begripsoorte in bywoordreekse
in Afrikaans. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch.
1.4 Vaktydskrifartikels/Tydskrifartikels/Koerantartikels
Spies, Lina. 2006. Die poësie van Elisabeth Eybers: ’n Digterskap van sewentig
jaar. Tydskrif vir Letterkunde, 43(2):57–78.
Smith, K. 2006. Unruly bodies: Death, discourse and the limits of representation.
Critical Quarterly, 48(3):61–80.
Van Rooyen, Ina. 2009. Woordwerker 70. De Kat, September/Oktober, pp.29–31.
Bezuidenhout, Andries. 2009. Koos Kombuis kyk terug op rockrebellie. Die
Burger, 9 November, p.9.
1.5 Internetbronne
Botes, Zani. 2005. Antjie Krog: Koeël en kalm. LitNet.
http://www.oulitnet.co.za/heupvuur/antjie.asp (25 Februarie 2008 geraadpleeg).
In die geval van ŉ aanlyn-artikel waarby geen outeur of datum verskaf word nie:
Amersfoort legacy: Education, freedom and development. South African History
Online. http://www.sahistory.org.za/classroom/feature/hiseduc.htm (10
November 2009 geraadpleeg).
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In die bibliografie word titels van artikels, hoofstukke, kortverhale en gedigte nie
tussen aanhalingstekens geplaas nie.
1.6 Bronverwysings in die teks



Na gelang van die konteks is variasies moontlik/nodig, maar die essensie
bly: skrywer se van gevolg deur publikasiedatum, sonder ’n komma tussen
die skrywer se van en die jaartal.
Waar ook ’n bladsyverwysing voorkom, volg ’n dubbelpunt op die jaartal
en dan die bladsynommer(s), sonder ’n spasie:

Smit (2007:45) skryf: “Met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme
effektief geherdefinieer.”
“… en met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme effektief
geherdefinieer” (Smit 2007:45), sodat ons nie meer kan praat van …
“… postmodernisme geherdefinieer” (Smit 2007:45).
ENKELE ANDER REDAKSIONELE PRAKTYKE
1. Afkortings




Al die erkende konvensies soos deur die Afrikaanse Woordelys en
Spelreëls voorgeskryf, moet in LitNet Akademies-artikels gevolg word. Die
styl wat LitNet gewoonlik volg, naamlik om nie punte by afkortings te
gebruik nie, geld dus nie in die geval van LitNet Akademies nie.
Gebruik afkortings asseblief spaarsaam. LitNet Akademies verkies
byvoorbeeld met betrekking tot bo m.b.t. Tussen hakies, en veral by
korter frases, is afkortings wel in orde, byvoorbeeld: (vgl. bv. Hansen
2008); (pp.238 e.v.).

2. Sogenaamde selfnoemfunksie by woorde
Wanneer ’n woord of frase gebruik word om na homself te verwys, word dit
kursief geskryf, soos byvoorbeeld in:



Die woord agaat verkry in hierdie teks …
Sedert Kleinboer sy opwagting gemaak het, is kontrei vir baie lesers nie
meer maar ’n sinoniem vir geografiese gebied nie …

3. Betekenisaanduiding
Die betekenis van ’n woord of frase word tussen dubbelaanhalingstekens
aangegee, soos byvoorbeeld in:
Donker beteken gewoonlik “afwesigheid van lig”, maar in hierdie gedig …
4. Aandagstreep teenoor koppelteken
Tussen datums word nie ’n koppelteken nie, maar ’n aandagstreep (en-lyn,
ALT+0150) gebruik. Dus:
1967–69, nie 1967–69 nie.
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5. Eindnotas teenoor voetnotas
Die internetformaat van LitNet Akademies vereis dat daar slegs van eindnotas
gebruik gemaak kan word.
’n Eindnotasyfertjie volg onmiddellik op ’n leesteken, nie omgekeerd nie; dus
“... verantwoordelik,1 maar aan die ander kant …”
nie
“... verantwoordelik1, maar aan die ander kant …”
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